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تأمین نیاز صنعت خودروسازی کشور با طراحی و تولید
 گرید میکروآلیاژی و مستحکم 340YC در فوالد مبارکه

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

برنامــه حضور مدیران در رادیوم فوالد
یف د یــرر مد ســمت  و  م  نــا

یکــی الکتر کوره هــای قــوس  عبــاس محمــدی، مدیــر 

ــواد ــرل م کنت ــر  ــیدیان، مدی ــا جمش احمدرض

ــتیبانی رســول شــفیع زاده، مدیــر حمــل و نقــل و پش

کارخانــه یفی، مدیــر مهندســی  محمدرضــا شــر
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یادداشت مدیر مسئول

 در طول ماه های گذشته، تحریم های خارجی و محدودیت های انرژی 
برای واحدهای صنعتی و به ویژه تولیدکنندگان فوالد، بیم کاهش تولید فوالد در 
کشور را محتمل ساخته بود، با وجود این ، تولید فوالد در کشور در هفت ماه اخیر 
با رشدی قریب به شش درصد همراه بوده و همین امر جایگاه ایران به عنوان 

دهمین تولیدکننده فوالد خام در جهان را تثبیت نمود.
 ارزیابی آمار و عوامل مؤثر در این زمینه نشان می دهد بخش عمده کسب این 
توفیق در چنین شرایطی متأثر از تالش، همت، برنامه ریزی و اراده مدیران، 
کارگران شرکت فوالد مبارکه بوده است. در این میان، توجه ویژه  کارکنان و 
متولیان به ضرورت تولید در درجه اول و اعتماد و باور به شرکت های دانش بنیان 
در درجه دوم، از مهم ترین دالیل کسب موفقیت های متعدد در صنعت فوالد  

کشور بوده است.
 گروه فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی همواره در سیاست های راهبردی 
و کالن صنعتی و اقتصادی خود، کسب استقالل در تولید و خودکفایی در صنعت 
فوالد را مبنای سیاست های کاری خود قرار داده و در طول بیش از سه دهه فعالیت، 
کوشیده با بهره گیری از توان، تعهد و تخصص نیروها و شرکت های داخلی، در مسیر 
خوداتکایی و خودکفایی قدم بردارد و در این زمینه به خوبی نقش آفرینی کرده است. 
جهاد خودکفایی مفهومی است که در شرکت فوالد مبارکه، به خصوص در این 
دوران که کشور با انواع تحریم های ظالمانه روبه رو است، به راستی تحقق یافته و 

کامال ملموس و عینی است.
فوالد مبارکه از ابتدای شکل گیری خود بیش از هزار و 250 پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی 
را به سرانجام رسانده و در حال حاضر با بیش از 60 مرکز تحقیقاتی و پژوهشی 

تفاهم نامه و قرارداد همکاری بلندمدت منعقد ساخته و بیش از 250 طرح پژوهشی 
و 120 پروژه اجرایی در دست انجام دارد. ارزیابی ها نشان می دهد هزینه های 
صرف  شده در بخش تحقیق و توسعه فوالد مبارکه 10 برابر سرمایه گذاری اولیه برای 

این شرکت ارزش آفرینی به همراه داشته است.
تولید  صد هزار قطعه و بومی سازی 4 هزار قطعه و تجهیز  استراتژیک در صنعت فوالد 
به دست شرکت فوالد مبارکه تنها نمونه ای از عملکرد خودباوران این شرکت در جهاد 
خودکفایی در سایه توجه به نوآوری و فناوری و اعتماد به توان داخلی کشور است، 
عاملی که زمینه ساز رشد علمی و پژوهش در جامعه علمی و صنعتی کشور شده و 

رونق علمی، اقتصادی و صنعتی را به همراه داشته است.
فوالد مبارکه در شرایط کنونی به دانشگاه خودکفایی در صنعت کشور تبدیل  شده و 
همت بلند خود را مصروف بومی سازی صنعت و گسترش چتر حمایت و پشتیبانی 
از دانش، خالقیت و توان نیروهای داخلی و شرکت های دانش بنیان ساخته 
است. این امر درنهایت منجر به رونق تولید و ارتقای کمی و کیفی محصوالت شده 
و مشوق و محرک خوبی برای ارتقای جایگاه علم و پژوهش و نوآوری و فناوری در 

کشور محسوب می شود.
دانش، مهارت، تجربه و اراده ارزشمند فوالد مبارکه عامل مؤثری در تبدیل تهدید 
به فرصت در صنعت فوالد و مطرح شدن فوالد مبارکه به عنوان الگوی خودکفایی 
و بومی سازی است و این عزم فوالد مبارکه در سایر حوزه های صنعتی، همچون 
معدن و توسعه زیرساخت های انرژی و اهتمام به مسئولیت های اجتماعی در حال 
گسترش است. به یقین بومی سازی در تولید و صنعت توسط مجاهدان خودباور 

جنگ اقتصادی، به بلوغ و شکوفایی بیشتر ایران اسالمی منجر می شود. 

ینی؛ خودکفایی و ارزش آفر
 دستاورد اعتماد فوالد مبارکه به شرکت های دانش بنیان

رحلت پیامبر اکرم)ص( ، پیام آور نور و مهربانی،
یم اهل بیت )ع(  امام حسن مجتبی)ع(  کر

و آفتاب هشتم امامت حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( 
تسلیت باد
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انتصاب

اطالعیه

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه محمدرضا بنائیان مفرد به سمت سرپرست مدیر یت  
ارشد تولید منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت ارشد تولید منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت 

در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است محمدرضا بنائیان مفرد دارای مدرک کارشناسی ارشد برق است و پیش از این در سمت مشاور مدیر عامل 

در امور توسعه مشغول به فعالیت بوده است.

واره به سمت مدیر اجرای  طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه محسن اختری ز
پروژه های نورد سرد منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم به سمت مدیر اجرای پروژه های نورد سرد منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت 

در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است محسن اختری زواره دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مواد است و پیش از این در سمت مدیر اجرای 

پروژه های نورد گرم و سرد مشغول به فعالیت بوده است.
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منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 3 گواهی معتبر  بین المللی دریافت کرد
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای IMQ ایتالیا را دریافت کرد.

شورای نگهبان مصوبه ای برای تفکیک وزارت صمت در دست بررسی ندارد
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: هیچ تصمیمی در مجلس شورای اسالمی و هیئت دولت برای تفکیک وزارت صمت گرفته نشده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، 
در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، جنگ تحمیلی 
را نتیجه سیاست راهبردی امپراتوری نظام سلطه در دشمنی 
با جمهوری اسالمی و ملت ایران خواندند و افزودند: باوجود 
حمایت همه جانبه قدرت های جهانی از صداِم جاه طلب و 
دیوانه قدرت، جنگ در پرتو سه عنصر »قدرت جوشان 
انقالب، رهبری مؤثر امام و خصوصیات فاخر و برجسته ملت 
ایران« از یک تهدید قطعی و بزرگ به یک فرصت بزرگ تبدیل 
شد که روایت صحیح و دقیق این فصل شورانگیز و هیجان آور 
از تاریخ ایران به نسل جوان و نوجوان، استمرار موفقیت های 

انقالب را تضمین خواهد کرد.
فرمانده کل قوا، دفاع مقدس را حادثه ای پرهیجان، پرمعنا و 
پرفایده برای امروز و فردای کشور خواندند و با عرض مراتب احترام 
و ارادت به پیشکسوتان دفاع مقدس افزودند: پیشکسوتان زودتر 
از دیگران نیاز حیاتی آن مقطع را شناختند و برای تأمین این نیاز 
به میدان پرحادثه جنگ و جهاد و ایثار شتافتند؛ بنابراین تمجید 

و احترام به آن ها وظیفه ای قطعی و همگانی است.
کید مکرر خود بر لزوم روایت گری درست، اشاره کردند  ایشان به تأ
کنون در این زمینه انجام شده خوب  و گفتند: فعالیت هایی که تا
است، اما همه آن ها زیرساخت هستند و باید خروجی کارها 

مشاهده شوند.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

دفاع مقدس نشان داد 
پیشرفت و صیانت از کشور با 

مقاومت به دست می آید نه با تسلیم

به گزارش خبرنگار فوالد، علیرضا مولوی زاده، 
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد 
مبارکه،  از طراحی و تولید گرید 340YC  به سفارش 
شرکت سایپا و برای تولید خودروی شاهین خبر 
داد و گفت: طراحی و تولید محصوالت جدید در حوزه های 
گسترده با  وسازی، با تعامل  مختلف ازجمله صنایع خودر
مشتریان و در نظر گرفتن توانمندی های خطوط مختلف و خبرگی 

کارشناسان فوالد مبارکه محقق می شود.
HSLAوی با بیان اینکه این گرید از رده فوالدهای کم آلیاژ مستحکم 
)High-Strength Low-Alloy( به شمار می رود، افزود: این گرید 
براساس استاندارد شرکت پوسکوی کره جنوبی و با الزامات خاص 
مشتری برای نخستین بار در کشور، با موفقیت طراحی و تولید شد 
کیفیت روز، نقشی  تا  فوالد مبارکه در تولید خودروهای جدید و با

اساسی ایفا کند.
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کم آلیاژ مستحکم نسبت به فوالدهای آلیاژی  کرد: فوالدهای 
کربن، خواص مکانیکی بهتر و مقاومت بیشتر در برابر خوردگی دارند 
و با سایر فوالدها متفاوت اند؛ بدین صورت که آن ها صرفا جهت 
دارا بودن ترکیب شیمیایی خاصی تولید نمی شوند، بلکه برای 

برخورداری از خاصیت مکانیکی بهتری ساخته می شوند.
واحدهای  و  بهره برداری  معاون  حمایت های  از  مولوی زاده 
فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد، برنامه ریزی فروش، آزمایشگاه 
و کنترل کیفی و کلیه واحدهای پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در 

زمینه کسب این موفقیت ارزشمند تشکر و قدردانی کرد.

 تأمین نیازمندی های محصوالت فوالدی کشور از نظر 
کیفی و کمی

 قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه در مورد تولید محصولی جدید و استراتژیک 
در فوالد مبارکه اظهار کرد: برای عملیاتی کردن اهداف استراتژیک 
شرکت فوالد مبارکه در جهت توسعه سبد محصوالت این شرکت 
کثری نیاز تولیدکنندگان داخلی،  با ارزش افزوده باال و تأمین حدا

طراحی و تحقیق محصوالت جدید همواره در اولویت بوده است.
وی گفت: در این راستا پس از تهیه و ارسال کارت ساخت گرید 
داخلی محصول 340YC و بررسی های الزم در فرایند، تجهیزات، 
مواد اولیه، اقدامات اصالحی، مواد افزودنی و... تولید این محصول 

برنامه ریزی  شد و به مرحله اجرا رسید.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل اولیه و تأیید نهایی برای تولید 
انبوه این محصول، تولید340YC  در برنامه قرار گرفت و در نهایت 

پایش های الزم در این زمینه انجام شد.
کید کرد: توانمندی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم  وی تأ
برای تولید محصوالت متنوع هم از جهت دانشی و هم از نظر 
مهارتی وجود دارد که وجود کارگاه های متعدد و متنوع برای کسب 
رضایت بیشتر مشتریان در تحویل به موقع محصوالت از نکات مؤثر 

و قابل توجه در این زمینه است.
خوشـدل پور عنـوان کـرد: شـکل گیری ایـن واحدهـا هـم از درون و 
هـم از بیرون ناحیه و شـرکت سـبب شـده تولیـد محصـوالت جدید 
در این ناحیه شده و امید است در راستای کالن پروژه ایران قوی، 
بتوانیـم نیازمندی هـای محصـوالت فـوالدی کشـور را چـه از نظـر 
کمـی، چـه از نظـر کیفـی و چـه از نظـر محصـوالت جدیـد موردنیـاز 

پوشـش دهیـم.

تولید محصوالت جدید، گامی بزرگ در جهت حمایت 
از صنعت کشور

علــی حاجیان نــژاد، مدیــر ناحیــه نــورد گــرم شــرکت فــوالد مبارکــه 
اظهــار کــرد: مدیریــت ناحیــه نــورد گــرم در راســتای اهــداف متعالــی 
ســازمان و کشــور، عــالوه بــر تحقــق اهــداف کمــی و کیفــی تولیــد، 
ــتراتژیک  ــد و اس ــوالت جدی ــد محص ــه تولی ــژه ای ب ــه وی ــواره توج هم

کشــور داشــته اســت.
گرم در سال جاری علی رغم  وی افزود: همکاران ناحیه نورد 
وجود مشکالتی نظیر محدودیت های انرژی، بیماری کووید 19، 
تحریم های ظالمانه و ... ضمن دست یابی به اهداف کمی و کیفی 
ناحیه و کسب رکوردهای تولید متعدد روزانه و ماهیانه، با استفاده 
از پتانسیل باالی نیروهای کارشناسی، موفق به تولید چندین 

محصول جدید در خطوط تولید ناحیه نورد گرم شدند.
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: یکی از این 
محصوالت ویژه، گرید HSLA  340YC  با استحکام باال و کاربرد در 
صنایع خودروسازی است که به دنبال درخواست مشتری، بررسی 
و امکان سنجی تولید این محصول با همکاری واحد متالورژی و 

روش های تولید در ناحیه نورد گرم آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: پارامترهای عملیاتی موردنیاز نورد و تولید این 
محصول شبیه سازی و تست گردید و در نهایت مطابق با خواص 

مکانیکی موردنظر، با موفقیت در خط نورد گرم تولید شد.
حاجیان نژاد متذکر شد: با تولید این محصول جدید، گامی بزرگ 
در جهت حمایت از صنایع داخلی به ویژه خودروسازان داخلی و 
جلوگیری از واردات محصوالت مشابه برداشته شد. این دستاورد 
غرورآفرین را به کلیه همکاران، ذی نفعان و شرکای کسب وکار گروه 

فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم.

عزم واحد نورد سرد شرکت فوالد مبارکه برای تقویت 
تولید داخلی

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه، در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: کشور به محصوالت جدیدی 
نیاز دارد که با توجه به جدید شدن طراحی ها، در بسیاری از مواقع 
نیازمند مواد اولیه جدید است؛ به طور مثال در صنعت خودروسازی 
کشور با توجه به تولید محصوالت جدیدی نظیر خودروهای تارا و 

شاهین، این نیاز را مشاهده کرد.
وی افزود: دو خودروساز بزرگ کشور برای تولید این محصوالت 
نیازمند گریدهای جدیدی بودند و فوالد مبارکه نظر به تعهدش برای 
رفع نیاز کشور، به خصوص برای برآورده شدن نیازهای کمی و کیفی 
که با  خودروسازان، اقدام به تولید گریدهای ویژه کرده است؛ چرا
توجه به تحریم های ظالمانه و دیگر چالش های پیش رو برای تأمین 
ج از کشور به سختی  این ورق ها،  عمال تهیه کردن این ورق ها از خار

امکان پذیر بوده است.

تولید محصوالت جدید فوالدی برای خودروسازان 
بزرگ کشور

به  کرد:  تصریح  مبارکه  فوالد  شرکت  سرد  نورد  ناحیه  مدیر 
همین خاطر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز در راستای 
مأموریت های خود، تأمین گریدها را در دستور کار قرار داد. یکی از 
این گریدها340YC بود که برای خودروی شاهین مورداستفاده 

قرار می گیرد.
کید کرد: این ورق که گریدی آلیاژی با استحکام باالست مورد  وی تأ
نیاز شرکت سایپا بود و پس از طراحی مراحل متالورژیکی توسط واحد 

متالورژی و روش های تولید، فرایند تولید این محصول به صورت 
کالف اسیدشویی انجام شد و کالف سرد نورددیده با دو ضخامت 1 

و 1.5 میلی متر در اولویت تولید قرار گرفت.
بهادرانی عنوان کرد: با توجه به چالش های موجود برای تولید 
گریدهای میکروآلیاژی در خط تاندم میل ناحیه نورد سرد، این 
مهم با برگزاری جلسات متعدد فنی، با عزمی راسخ و تالش مجدانه 
پیگیری شد و با حمایت واحدهای برنامه ریزی تولید و سایر 
واحدهای پشتیبانی و عملیاتی، برای خودکفایی در تولید ورق 

فوالدی 340YC  گام برداشته شد.

تولید گریدهای جدید با حداقل افت تولید
وی گفت: در این زمینه با اخذ تدابیری در فرایند نورد مانند انجام 
اصالحات در مقادیر توزیع کاهش ضخامت مرحله به مرحله و 
اقداماتی دیگر برای اولین بار ضخامت 1 میلی متر از ورق میکرو آلیاژی 
با استحکام340YC در ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه با حداقل افت 

حجم تولید، به تولید رسید.
ــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: اجــرای  مدیــر ناحیــه ن
کس آنیلینــگ و  موفــق ســیکل بازپخــت طراحــی شــده در واحــد با
رســیدن به شــرایط مناســب خــواص مکانیکــی و کنتــرل پارامترهای 
شــکلی ماننــد فلتنــس در ســایر خطــوط، ازجملــه دیگــر اقداماتــی 
اســت کــه در ناحیــه نــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای تولیــد این 

محصــول انجــام شــد.

بومی سازی ورق های موردنیاز برای تولید قاب جانبی 
درب ها و قطعات تقویتی خودروی شاهین

بابک شهریاری، رئیس تروپروسس شرکت فوالد مبارکه در این 
زمینه بیان کرد: به دنبال طراحی و تولید خودروی جدید »شاهین« 
در شرکت خودروسازی سایپا و با هدف بومی سازی ورق های 
موردنیاز برای تولید قاب جانبی درب ها و قطعات تقویتی این 
خودرو، درخواست تولید گرید340YC با ابعاد 1000*3 و به صورت 
اسیدشویی شده، به واحد متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد 

مبارکه ارسال شد.
وی افزود: این گرید که براساس استاندارد داخلی شرکت فوالدسازی 
 )HSLA( پوسکوی کشور کره جنوبی است، فوالدی با استحکام باال
بوده که اصلی ترین مکانیسم استحکام بخشی آن، حضور عناصر 

میکروآلیاژی همچون نیوبیوم در آن است.

کیفیتی که از سوی سایپا مطلوب گزارش شد
احسان صادقی، کارشناس واحد متالورژی و روش های تولید شرکت 
کید کرد: رسوبات کربونیتریدی  فوالد مبارکه نیز در این خصوص تأ
که توسط این عناصر میکروآلیاژی در زمینه فوالد ایجاد می شود، با 
قفل کردن حرکت نابه جایی ها، منجر به افزایش استحکام تسلیم 
ماده شده و کاربرد این گرید از فوالدها را برای سازه هایی که نیاز به 

استحکام باال دارند، ممکن می سازد.
وی ادامــه داد: بــا بررســی اســتاندارد داخلــی شــرکت پوســکو و 
به منظــور دســت یابی بــه خــواص مکانیکــی موردنظــر همچــون 
اســتحکام تســلیم 340 تــا 410 مگاپاســکال، اســتحکام نهایــی 
حداقــل 410 مگاپاســکال و انعطاف پذیــری حداقــل 24 درصــد، 
آنالیز شــیمیایی و پارامترهای نــورد گرم و اسیدشــویی طراحی شــد؛ 
بــا طراحــی صورت گرفتــه، خــواص کالف تولیدشــده مطابــق حــدود 
اســتاندارد بــوده و نتایج آن توســط شــرکت ســایپا به عنوان مشــتری 

مطلــوب گــزارش شــده اســت. 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار پیشکسوتان دفاع مقدس:

آمار تولید فوالد کشور اعالم شد؛

 قاسم خوشدل پور،  مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

علیرضا مولوی زاده،مدیر متالورژی و روش های تولید

علی حاجیان نژاد،  مدیر ناحیه نورد گرم

بهزاد بهادرانی،  مدیر ناحیه نورد سرد

بابک شهریاری، رئیس تروپروسس

رشد ۱۷ درصدی تولید فوالد ایران 
در پنج ماهه نخست سال جاری

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور 
کرد. طبق آمار  در پنج ماهه نخست سال جاری را منتشر 
منتشرشده، تولید فوالد میانی کشور در پنج ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱، ۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار تن بوده که رشد ۱۷ درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
به گزارش چیالن، در سال جاری، محدودیت های مصرف برق 
نسبت به سال گذشته بهتر مدیریت شد؛ بنابراین شاهد افزایش 
تولید نسبت به سال گذشته بودیم. با وجود این، علی رغم افزایش 
خیره کننده ظرفیت تولید فوالد کشور، تولید واقعی فوالد نسبت به 
پنج ماهه نخست سال 1399، تنها 2.4 درصد افزایش یافته است.

در پنج ماهه نخست سال جاری، تولید کل محصوالت فوالدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 20 درصدی و تولید آهن 

اسفنجی رشد 19 درصدی داشته است.
وضعیت تولید انواع فوالد میانی

طبق آمارهای انجمن فوالد، مجموع تولید فوالد میانی کشور 
در پنج ماهه نخست سال جاری، 12 میلیون و 651 هزار تن بوده 
است. در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، تولید بیلت و بلوم در ایران با رشد 1۸ درصدی به ۷ 

میلیون و 6۷5 هزار تن رسید.
 تولید اسلب نیز در پنج ماهه نخست سال جاری با افزایش
 15 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 4 میلیون و 9۷6 

هزار تن رسید.
وضعیت تولید محصوالت فوالدی

در پنج ماهه نخست امسال، در مجموع تولید محصوالت فوالدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 20 درصدی داشته است. 
 مجموع تولید محصوالت فوالدی در پنج ماهه نخست امسال، 

9 میلیون و 53 هزار تن بوده است.
در پنج ماهه نخست سال 1401، 5 میلیون و 1۸1 هزار تن 
محصوالت طویل و 3 میلیون و ۸۷2 هزار تن محصوالت تخت 
در کشور تولید شده است. رشد تولید محصوالت طویل 21 درصد 

و رشد تولید محصوالت تخت 20 درصد بوده است.
تولید میلگرد در پنج ماهه نخست سال جاری، 4 میلیون و 30۸ 
هزار تن بوده که افزایش 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل  داشته است. تولید تیرآهن نیز با افزایش 10 درصدی به 499 

هزار تن رسیده است.
میزان تولید ورق گرم کشور در پنج ماهه نخست سال جاری، 
3 میلیون و ۷55 هزار تن بوده که افزایش 16 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته  داشته و میزان تولید ورق سرد و 

ورق های پوشش دار نیز  یک  درصد افزایش یافته است.
وضعیت تولید آهن اسفنجی

طبق گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی 
در پنج ماهه نخست سال جاری، 14 میلیون و 653 هزار تن از این 
محصول را تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

رشد 19 درصدی را نشان می دهد.

در فصل تابستان که به دلیل مشکالت ناشی از کمبود 
برق امکان تولید مطابق ظرفیت وجود نداشت،  
تعمیرات اساسی تجهیزات، پروژه های اصالحی و 
بهینه سازی انجام گرفت  تا  تجهیزات با آماده به کاری مناسب برای 

تولید کیفی و کمی مطابق با برنامه   در ماه های آتی آماده باشد.
به گزارش خبرنگار فوالد، یوسف اسماعیل زاده، رئیس دفتر برنامه ریزی 
و کنترل تعمیرات فوالدسازی، با بیان این مطلب اعالم کرد: مجموعا 
در واحدهای تولید فوالد و متالوژی ثانویه 3۷ هزار نفر ساعت فعالیت 
تعمیراتی و پروژه های اصالحی انجام شد که مهم ترین آن ها عبارت اند 
از: تعویض پلتفرم سطح ۸ متری و اصالح پانل اتاقک دود در 4 کوره 
قوس؛ سرویس اساسی سلکتور سوئیچ تپ چنجر در 2 کوره قوس؛ نصب 
کت  کسپنشن جویت دا کتیو آرم بومی سازی در کوره قوس؛ تعویض ا کاندا
غبار در دو غبارگیر؛ تعویض خط لوله استوریج تانک در دو مدول؛ نصب 
موتور گیربکس بومی سازی نوار 4D؛ اصالح جیب کرین نوار 3C؛  تعویض 
درام اصلی جرثقیل 1۸؛ اصالح ریل و بتن ترانسفرکار مذاب و حمل قراضه؛ 

تعویض سقف و بریکر فشارقوی کوره پاتیلی؛ نصب موتور فن فشارقوی 
.RH بومی سازی غبارگیر کوره پاتیلی و تعویض اجکتورهای بخار

در همین زمینه سید مجتبی غیوری، رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل 
واحد ریخته گری مداوم گفت: شات دان های بلندمدت یکی از کارهای 
ضروری برای رساندن ماشین های ریخته گری به شرایط ایدئال است 

که در زمان محدودیت های انرژی تابستان در این واحد انجام گردید.
وی افزود: واحدهای تعمیراتی از بخش های استراتژیک و تخصصی 
که به طور معمول فعالیت های آن عمدتا در راستای  شرکت است 
آماده به کار نگه داشتن، بهبود عملکرد و بهینه سازی تجهیزات است؛ 
بنابراین برای تحقق این اهداف، شات دان های بلندمدت در راستای 
آماده به کاری و بهینه سازی سیستم ها برنامه ریزی و انجام شد.  در زمان 
اعمال محدودیت های انرژی، عملیات گسترده ای در ماشین های 1 و 
2 و 3 و سازه های این واحد در زمان شات دان بلندمدت انجام شد که از 
آن جمله می توان به موارد ذیل  اشاره کرد:  حدود ۸ هزار نفر ساعت نیرو 
در شات دان بیست روزه ماشین 3 جهت تعویض 4 عدد از تیرگیردرهای 

گزوز فن و روتاری لدل تارت و 60 عدد  کت ا 36 متری واحد 2۸ و تعویض دا
غلتک و...؛   حدود 12 هزار نفر ساعت نیرو در شات دان بیست روزه ماشین 
2 و 1 جهت تعویض 6 عدد تیرگیردرهای 36 متری واحد 2۸ و تعویض 
گزوز فن و لوله های معیوب هیدرولیک روم و  کت های عمودی و افقی ا دا
ولو   روم؛  حدود 30 هزار نفر ساعت نیرو جهت تعویض تیرگیردرهای معیوب 
36 متری ادامه ماشین های 1 و 2 و 3 واحد 2۸ که مطابق با اعالم واحد 

بازرسی فنی در وضعیت بحرانی بود و نیاز به تعویض اضطراری داشت.
در پایان رؤسای دفاتر برنامه ریزی و کنترل تعمیرات ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم ضمن تشکر  از حمایت های مدیریت ناحیه و زحمات 
همکاران واحدهای تعمیراتی، همکاران دفتر فنی تعمیرات، خدمات فنی 
و پشتیبانی، واحدهای تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی، تعمیرگاه مرکزی، 
خرید اضطراری و خرید قطعات یدکی و مصرفی و سایر واحدهایی که 
ناحیه را در انجام این مهم یاری رساندند، اظهار امیدواری کردند که با 
همت مضاعف همکاران، رکوردهای جدید در پارامترهای کمی و کیفی 

تولید در ماه های مهر و آبان محقق شود.

یخته گری مداوم برای تولید حداکثری تعمیرات در ناحیه فوالدسازی و ر

کارهای  از  یکی  بلندمدت  شات دان های   
ضروری برای رساندن ماشین های ریخته گری به 
شرایط ایدئال است که در زمان محدودیت های 

انرژی تابستان در این واحد انجام گردید

تأمین نیاز صنعت خودروسازی کشور با طراحی و تولید
 گرید میکروآلیاژی و مستحکم 340YC در فوالد مبارکه 

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛
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آغاز طرح تحول زمین شناسی در آذربایجان غربی
طرح تحول زمین شناسی در آذربایجان غربی با هدف افزایش میزان ذخایر معدنی این استان و گشودن کسب و کارهای معدنی جدید، آغاز شد.

گذار شد 7.47 درصد سهام شرکت فوالدی به صندوق کارکنان فوالد وا
گذار شد. 7.47 درصد سهام شرکت فوالدی حاضر در بورس تحت مالکیت ایمیدرو بابت رد دیون به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان ملی فوالد وا
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ثبت رکوردهای جدید تولید ورق گرم و
 آهن اسفنجی در مجتمع فوالد سبا

فوالدمردان فوالد سبا موفق شدند رکورد ماهانه 
جدیدی را در تولید آهن اسفنجی و کالف گرم به 

ثبت برسانند.
 محمود محمدی فشارکی مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: از ابتدای سال و با توجه به شعار امسال همواره کارکنان 
فوالد سبا در تالش بوده اند تا نیاز صنایع کشور را هم از نظر کمی و هم از  

نظر تولید محصوالت کیفی تأمین کنند.
وی افزود: در این راستا توانستیم در شهریورماه امسال هم زمان با هفته 
دفاع مقدس، رکورد تولید 140 هزار و 23 تن آهن اسفنجی را  ثبت کنیم. 
رکورد قبلی تولید 13۷ هزار و 500 تن بود و در تیرماه امسال محقق شده 
بود. عالوه بر این در نورد گرم نیز رکورد جدید تولید را به میزان 140 هزار و 
110 تن کالف گرم به ثبت رساندیم که رکورد قبلی 140 هزار و 30 تن مربوط 

به فروردین امسال بود.
مدیر فوالد سبا خاطرنشان کرد: این در حالی است که در شهریورماه با 
محدودیت برق مواجه بودیم و به دلیل اینکه برای تولید کالف گرم به 
کوره قوس نیاز است، علی رغم همه این محدودیت ها، با تالش و همدلی 
کارکنان خدوم فوالد سبا و حمایت های مدیرعامل محترم شرکت فوالد 

مبارکه توانستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: برای کسب رکوردها هم سرمایه های انسانی باید از همه 
جهات به خصوص از جهت روحی و انگیزه ای آمادگی های الزم را داشته 
باشند و هم تجهیزات و سیستم ها باید آماده شده باشند تا درمجموع 

موفقیت ها یکی پس از دیگری رقم بخورد.
کید کرد: ما در مردادماه شات داونی شش روزه را  محمدی فشارکی تأ
اجرا کردیم تا شرایط خطوط تولید را از نظر تجهیزات و سیستم ها آماده 

کنیم و به همین خاطر شرایط برای کسب این رکوردها فراهم شد. 
البته مجموعه نفرات دانشی و مهارتی مجتمع فوالد سبا نیز از آمادگی 
کثر استفاده را کردند و خوشبختانه توانستیم به این  تجهیزات حدا

رکوردها برسیم.
وی عنوان کرد: این رکورد تولید در حالی به دست آمد که چیزی حدود ۷0 
درصد از حجم تولید مربوط به ورق های تولیدشده با ضخامت پایین بود 
که الزمه آن آماده به کاری باالی تجهیزات هم در فوالدسازی و ریخته گری 

و هم در نورد است.
مدیر فوالد سبا عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که در این رکورد، 
باالترین میزان کیفیت محصوالت نیز به ثبت رسید که با توجه به این 
میزان از تولید، رسیدن به این کیفیت باالی محصوالت، موفقیتی 

قابل توجه است.
وی اضافه کرد: وظیفه ما در بخش تولید کشور، امیدآفرینی در جامعه 

است و ثبت رکوردهای جدید می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.
5 رکود تولید در 6 ماه گذشته، ثمره تالش فوالدمردان فوالد 

سبا
 بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا، در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: به لطف الهی و با تالش همکاران ما در فوالد سبا، موفق 
به ثبت رکوردی جدید در تولید آهن اسفنجی و کالف شدیم. رکورد ماهانه 
قبلی تولید آهن اسفنجی در تیرماه به وقوع پیوسته بود که با جمع بندی 

این شش ماه ثبت 5 رکورد تولید را در این زمینه شاهد هستیم.
وی گفت: رکورد 13۷ هزار و 500 تن تیرماه در شهریور به 140 هزار و 23 تن 
رسید و این حجم از آهن اسفنجی با متالیزاسیون 94 که کیفیتی بسیار 

قابل قبول است به تولید رسیده است.

مدیر عملیات سبا افزود: برای رسیدن به این اهداف مهم، اقداماتی 
نظیر بهینه سازی های مختلف انجام شده و تمام این اقدامات با 
استفاده از تجربه همکارانمان در مجتمع  فوالد سبا و با رساندن تعمیرات 
کثری از ظرفیت تولید محقق شد و  به حداقل ممکن و استفاده حدا
تولید حدود 200 تن در ساعت در مگامدول شهید شهبازی مجتمع 

فوالد سبا به تثبیت رسید.
وی خاطرنشان کرد: در تولید کالف گرم، رکورد فروردین 1401 به میزان 
140 هزار و 30 تن بوده که در شهریورماه موفق به ارتقای آن تا 140 هزار و 110 
تن شدیم. این در حالی است که علی رغم باال رفتن کمیت، کیفیت نیز به 

عدد 9۸ رسیده است که این نکته بسیار قابل توجه است.
خلیلی تصریح کرد: از دالیل کسب این موفقیت ها، افزایش تجربه 
پرسنل، کاهش تعمیرات برنامه ای به میزان 33 درصد و افزایش زمان 
تولید به میزان 15 ساعت در هرماه با کاهش زمان تعمیرات بوده که باعث 

افزایش تولید در این مجتمع شده است.
کید کرد: کاهش خرابی ها به دلیل افزایش کیفیت تعمیرات نیز  وی تأ
یکی از دالیل عمده افزایش تولید در مجتمع فوالد سباست و پس از اتمام 
توسعه ها در فوالد سبا شیب آموزشی طی شده است. در سالی که مزین 
کثر تالش خود را  به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« است، حدا
می کنیم تا با کمک شرکت های دانش بنیان، محصوالت خود را هم در 

زمینه کمی و هم در بخش کیفی بهبود بخشیم.
مدیر عملیات سبا عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از این تولیدات، 
با استفاده از قطعات با کیفیت شرکت های دانش بنیان داخلی تولید 
می شود که نمونه آن قالب های مسی ریخته گری است که جزو قطعات 

مهم و استراتژیک در صنعت است.
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کاهش ۱۹ درصدی صادرات فوالد ایران در پنج ماهه 
نخست سال جاری

گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد  بنا بر تازه ترین 
ایران، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی و محصوالت 
فوالدی( در پنج ماهه نخست سال جاری، ۳ میلیون و ۶۴۴ 
هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 
۱8.۶ درصدی داشته است. این کاهش به لحاظ وزنی معادل 

8۳۴ هزار تن است.
به گزارش چیالن، در پنج ماهه نخست سال جاری، صادرات 
فوالد میانی کشور، 2 میلیون و 4۷۸ هزار تن بوده که کاهش 20 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در پنج ماهه 
نخست سال 1401، یک میلیون و ۸1۷ هزار تن و سهم صادرات 
اسلب 661 هزار تن بوده است. در  این مدت، صادرات اسلب 
کاهش 36 درصدی داشته و  صادرات بیلت و بلوم نیز 11 درصد 
کاهش یافته است. کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در 
پنج ماهه نخست سال 1401، یک میلیون و 166 هزار تن بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1۷ درصد کاهش یافته است. از 
میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل فوالدی، 
یک میلیون و 1۸ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در پنج ماهه 
نخست سال جاری، 10 درصد کاهش یافته است. صادرات 
میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصوالت 
فوالدی دارد، در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 9 درصد کاهش یافته و به 923 هزار تن رسیده 
است. صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش 44 درصدی 

به 14۸ هزار تن رسیده است.

سرمایه گذاری ۲۱8۷ میلیارد ریالی ایمیدرو در 
جاده سازی و برق رسانی به معادن طی پنج ماهه امسال

میزان سرمایه گذاری ایمیدرو در حوزه جاده سازی و برق رسانی 
طی پنج ماهه سال جاری به ۲۱8۷ میلیارد ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، این برنامه ریزی در راستای 
توسعه زیرساخت های معادن عملیاتی می شود. این میزان 
سرمایه گذاری به 120 معدن اختصاص یافته که زمینه رونق 

اشتغال زایی در نقاط مختلف کشور را فراهم می کند.
همچنین میزان سرمایه گذاری در حوزه جاده سازی و برق رسانی 
به معادن توسط ایمیدرو طی سال جاری به 4 هزار میلیارد ریال 
می رسد. ایمیدرو سال گذشته بالغ بر 2 هزار و 400 میلیارد ریال )4۸ 
معدن( سرمایه گذاری در بخش احداث جاده و برق رسانی داشته 
است. میزان اعتبار اختصاص یافته توسط ایمیدرو در سال جاری 
کی از رشد 6۷ درصدی سرمایه گذاری در بخش جاده سازی و  حا

برق رسانی است.

تخصیص ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های 
زیست محیطی در شرکت فوالد خوزستان

محمد نیکوکار قائم، مقام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
کید بر اهمیت تولید و توسعه  در امور بهره برداری و توسعه، با تأ
پایدار اظهار داشت: شرکت فوالد خوزستان در جهت حفظ 

و بهبود محیط زیست اقداماتی بنیادین انجام داده است.
به گزارش می متالز، قائم مقام مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
در امور بهره برداری و توسعه با اشاره به نگاه و توجه مدیرعامل 
فوالد خوزستان به پروژه های محیط زیستی عنوان کرد: جلسات 
پروژه های زیست محیطی در باالترین سطح در شرکت تشکیل 
و پیگیری می گردد و در کمیته راهبری توسط مدیرعامل رصد 
کنون 1400 میلیارد  می شود.  این همراهی و همدلی باعث شده تا
تومان به اجرای پروژه های محیط زیستی در شرکت فوالد 

خوزستان تخصیص یابد.

عدد خبر

درصد

میلیارد ریال

میلیارد

مدیر مجتمع  فوالد سبا  خبر  داد:

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه، 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: محصوالت 
می شود  استفاده  غذایی  صنایع  برای  قلع اندود 
و برای تولید قوطی های فلزی موردنیاز است. برای تولید این 
ورق های مهم در صنعت کشور یک زنجیره تولید وجود دارد که این 
زنجیره از اسیدشویی شروع شده و در ادامه خط نورد دوقفسه ای، 
شست وشوی الکترولیتی، آنیل شماره ۳، تمپر میل و خط قلع اندود 

و خطوط برش را شامل می شود.
وی گفت: محدوده ضخامت، حساسیت تولید این ورق را افزایش 
می دهد، با این حال ما در فوالد مبارکه قادریم این نوع محصول را در 4 
گرید مختلف و تا ضخامت 0.1۸ میلی متر تولید کنیم. با توجه به اینکه این 
کالف ها گریدهای حساس و مهمی است و ضخامتی پایینی دارد تولید 
آن ها بسیار مهم به شمار می آید و کیفیت این محصول منوط به کیفیت 

زنجیره تولید است.
کیفیتی قابل رقابت با خطوط پیشرفته زنجیره قلع اندود در 

دنیا
مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه افزود: آخرین رکورد در شهریور 1400 با 
تولید 10 هزار و 413 تن محقق شد که توانستیم در شهریورماه امسال این 

رکورد را ارتقا بخشیم و آن را به 10 هزار و 459 تن برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهم تر این است که در این ناحیه موفق به تولید 
این ورق ها با کیفیت 91.4 درصدی شدیم که این موفقیتی بسیار بزرگ 
و بی سابقه است. آخرین رکورد ناحیه نورد سرد در این زمینه ۸6 درصد 
بوده است که این میزان از کیفیت با خطوط پیشرفته زنجیره قلع اندود 

در دنیا رقابت می کند.
فوالد مبارکه؛ تنها تولیدکننده دارای زنجیره کامل ورق 

قلع اندود در کشور
ع، مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد مبارکه،  محسن زار
در پی کسب رکورد تولید ماهانه ورق قلع اندود در گفت و گو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: محصوالت قلع اندود در 4 گرید در شرکت فوالد مبارکه تولید 
می شود و برای تولید قوطی های فلزی که در صنایع غذایی استفاده 
می شود مورد استفاده قرار می گیرد. تولید این نوع از ورق در قالب 

زنجیره ای بسیار حساس انجام می شود.
وی گفت: فوالد مبارکه تنها تولیدکننده دارای زنجیره کامل ورق قلع اندود 

در کشور است و با توجه به نیاز کشور به این ورق و برای افزایش تولید 
محصوالت خاص، افزایش کمی و کیفی تولید این محصول همواره در 
اولویت بوده است که این کار مستلزم هماهنگی و اقدامات هماهنگ 
در برنامه ریزی و کنترل تولید و تعمیرات، کنترل کیفیت و بهبودهای 

فرایندی در زنجیره است.
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد افزود: بر همین اساس 
با انجام اقدامات متعدد، بهبود زنجیره تولید ورق های قلع اندود در 
دستور کار قرار گرفته که در نتیجه شاهد بهبود مستمر و مداوم در کمیت 
و کیفیت این محصول بوده ایم. در شهریور 1400 با تولید 10 هزار و 413 تن، 
رکورد تولید ماهیانه محقق شد و در پایان سال 1400 تولید ساالنه این 

محصول مهم از رقم 110 هزار تن عبور کرد و رکورد تولید جدیدی به ثبت 
رسید؛ این در حالی است که ظرفیت طراحی شده برای این خط تولید 

103 هزار تن است.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز استمرار رشد تولید در دستور 
کار قرار گرفته است و با اقدامات هماهنگ و با تالش مداوم رکورد اخیر 
رقم خورد که طی آن با تولید 10 هزار و 459 تن توانستیم رکورد قبلی را 

ارتقا بخشیم.
ع تصریح کرد: رکورد اخیر با نگاه ویژه به کیفیت رقم خورده و هم زمان با  زار
رکورد کمی، رکورد کیفی نیز ثبت شده؛ به گونه ای که برای اولین بار میزان 

کیفیت به عدد بی سابقه ۸9.63 در شیت رسیده است.

کسب رکورد بی سابقه کمی و کیفی تولید ورق قلع اندود
مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه عنوان کرد؛

محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا

 بهمن خلیلی ، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا

بهزاد بهادرانی،  مدیر ناحیه نورد سرد

محسن زارع، مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی
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تمدید ثبت نام و نشان  ذوب آهن اصفهان 
)WIPO( در سازمان جهانی مالکیت فکری

صادرات زغال سنگ آزاد شد

جلسه تحویل مدارک ثبت نام و  نشان تجاری ذوب آهن اصفهان 
 )WIPO( در سازمان جهانی مالکیت فکری )ZOBESCO و ESCO(
با حضور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی ذوب آهن و مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان پلکان، ۲۷ شهریورماه در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار شد. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشست گفت: وظیفه ماست که 
نگذاریم به نام ذوب آهن خدشه ای وارد شود و ثبت  برند تجاری این 
مجتمع عظیم صنعتی نیز گامی برای صیانت از این نام است.

سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: با پیگیری های 
صورت گرفته، مجوزهای صادرات زغال سنگ کشور صادر شده است. 
گرچه به دنبال تحوالت اخیر در حوزه کامودیتی ها، قیمت محصوالت  ا
معدنی افت کرده، ولی قیمت جهانی زغال سنگ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد تقریبا ۲۰۰ درصدی داشته است. بحران انرژی در 
دنیا تقاضای زغال سنگ را افزایش داده؛ بنابراین شرایط زغال سنگ در 
بازارهای جهانی شرایط خوبی است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

مؤسسه تحقیقاتی وود مکنزی اعالم کرد:

رئیس کمیسیون اروپا، اورسال فون در الین، پیشنهاد 
کرد که دولت ها سقفی بر درآمد برخی تولیدکنندگان انرژی وضع 
کنند و مانعی بر سر راه سود بادآورده شرکت های بزرگ نفت قرار 
ح مدیریت هزینه های انرژی در یک  بدهند. هدف از این طر
محیط تورم ناپایدار و دریافت مقداری پول اضافی برای توزیع 

بین کسانی است که بیشتر به آن نیاز دارند.
بااین حال، مانند همه طرح های بزرگ، پیامدهای ناخواسته ای 
نیز در این مورد وجود دارد و یکی از جدی ترین آن ها، دلسرد شدن 
سرمایه گذاران نفت و گاز در زمانی است که سرمایه گذاری های 
گاز کمتر از آن چیزی است که باید با توجه به  جهانی نفت و 

پیش بینی تقاضا باشد.
ح های  به نقل از فون در الین، اتحادیه اروپا بر اساس طر
خود به دنبال جمع آوری 140 میلیارد دالر از مالیات های 
بادآورده شرکت های نفت و گاز و زغال سنگ برای حمایت از 
کنش ها به این طرح سریع بود. آلفرد  مصرف کنندگان است؛ اما وا
اشترن، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اتریش می گوید: »عواقب 
چنین اقداماتی می تواند بسیار زیاد باشد. غیرمنصفانه است 
که پیشنهاد مالیات بادآورده را بر اساس سود سه سال گذشته 
شرکت های نفتی قرار دهیم، زیرا این زمان ها عادی نبوده است.«
طبق سخنرانی فون در الین، ایده این است که از شرکت های نفت 
و گاز با 33 درصد سود در سال جاری که 20 درصد باالتر از میانگین 

سود سالیانه است، مالیات بگیرند.
استرن خاطرنشان کرد طی سه سال گذشته که شامل دو سال 
همه گیری بود، بسیاری از شرکت ها در صنایع نفت و گاز در تالش 
که  بودند تا سرپا بمانند، چه رسد به اینکه به سود دست یابند، چرا

قیمت نفت در آن زمان تا 25 دالر در هر بشکه کاهش یافت.
فون در الین اطمینان داده است که مالیات های اضافی، یک 
اقدام اضطراری و موقتی است و برای امنیت انرژی درازمدت، 

اتحادیه اروپا باید مصرف انرژی خود را کاهش دهد.
بااین حال، شرکت های انرژی سیاست های یکپارچه ای دارند 
و مالیات اضافی بر پاالیش اروپا ممکن است بر برنامه های آتی 

عملیات، مثال در خلیج مکزیک تأثیر  داشته باشد.
   منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

مؤسسه تحقیقاتی وود مکنزی گزارش داد: کربن زدایی 
صنعت فوالد تا سال ۲۰۵۰ میالدی به سرمایه گذاری ۱.۴ 

تریلیون دالری نیاز دارد.
به گزارش سایت ماینینگ، مؤسسه وود مکنزی در تازه ترین 
گزارش خود اعالم کرد: کربن زدایی صنعت آهن و فوالد جهان 
تا سال 2050 میالدی نیازمند سرمایه گذاری 1.4 تریلیون دالری 
است. این مؤسسه تغییر در تمام زنجیره را الزمه کربن زدایی در 
صنعت فوالد  می داند و  آن را یک چالش فوری و فرصتی بزرگ 

عنوان می کند.
در این گزارش به نیاز تولید ساالنه 2 میلیارد و 200 میلیون تن فوالد 
برای پاسخ به تقاضای جهانی این محصول تا سال 2050 میالدی 
اشاره شده است و اینکه این زنجیره از استخراج سنگ آهن تا تولید 

فوالد، در حال حاضر ، تولید باالی کربن را به همراه دارد.
صنعت آهن و فوالد جهان ساالنه 3.4 میلیارد تن کربن تولید 
می کنند که حدود ۷ درصد از آالیندگی کربنی جهان را تشکیل 
می دهد و برای تحقق اهداف کربن زدایی باید 90 درصد از میزان 

فعلی کاسته شود.
تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی وود مکنزی بر این باورند که برای 
کربن زدایی در صنعت فوالد نیاز به تغییر در  تمام  بخش های 
این زنجیره، از معدنکاری تا مصرف است. این امر فرصت های 
سرمایه گذاری را برای فعاالن این صنعت به منظور همکاری برای 

رسیدن به کربن صفر تا سال 2050 میالدی فراهم کرده است.
احیای مستقیم با استفاده از هیدروژن

این محققان اعالم کردند برای حذف کربن از زیرساخت های 
موجود فوالدسازی نیاز به ۸00 تا 900 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
است تا به عنوان مثال، بتوان واحدهای احیا مستقیم جدید با 
استفاده از هیدروژن را احداث کرد. این امر مستلزم ایفای نقش 
فعال فوالدسازان برای حذف کربن از فرایند معدنکاری در معادن 
ک  عیار باال و ایجاد ظرفیت گندله سازی سبز برای تأمین خورا
فوالدسازی سبز  است. برای رسیدن به این هدف به تأمین 
پنج برابری گندله سبز )معادل ۷50 میلیون تن( نیاز  است که به 

معنای سرمایه گذاری 250 تا 300 میلیارد دالری است.
برای رسیدن به کربن صفر تا سال 2050 میالدی در صنعت فوالد 
کم کربن  باید حداقل سه چهارم این صنعت از فناوری های 
استفاده کنند که نیازمند تجاری سازی و جذب فناوری های 

جدید است.
ک نیاز به 2 هزار گیگاوات ظرفیت  تغییر به سمت انرژی های پا
اختصاصی تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد که معادل دوسوم 
از ظرفیت فعلی تولید جهانی انرژی های تجدیدپذیر است. با این 
وجود، حرکت به سمت کربن صفر مستلزم اقدام مشترک جهانی 
و رویکرد واحد در زنجیره ارزش است تا از این طریق بتوان تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کرد.
    منبع: ایمیدرو

پیامدهای ناخواسته

ح اضطراری انرژی اتحادیه اروپا  طر

کربن زدایی صنعت آهن و فوالد نیازمند 

سرمایه گذاری ۱.۴ تریلیون دالری

گزارش خبرنگار فوالد، شرکت فوالد مبارکه در  به 
راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری در 
سال ۱۴۰۱، برای نخستین بار در کشور، موفق به 
 LF3 طراحی، ساخت و بهره برداری از ماشین شارژ وایر مربوط به
کنون با این سطح از قابلیت ها در کشور به  گردید، موفقیتی که تا

دست نیامده بود.
مسیب فتاح المنان، مدیر عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه، با اشاره 
به این موفقیت در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در ماشین تزریق 
وایر، وایرهای آلومینیوم، گرافیت و کافی وایر با  سرعت بیشتر از 200 متر 

بر ثانیه به داخل مذاب تزریق می شود.
وی افزود: علت این امر آن است که موادی که قرار است به مذاب اضافه 
کسیداسیون بسیار قوی دارند و در دمای بیش از هزار تا هزار و  شوند، ا
550 درجه، هرقدر بتوانیم آن  ها را با سرعت بیشتری به درون مذاب 
تزریق کنیم، از تماس مواد با هوا بیشتر جلوگیری می شود و راندمان 
بهتری را در جذب مواد داخل مذاب به دست می آوریم؛ بنابراین میزان 

اتالف مواد و هزینه تولید هم کاهش پیدا می کند.
مدیر عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این ماشین 
ح آلمانی تأمین  کار از طریق شرکت های مطر که از ابتدای  تزریق 
می شده، باید آماده به کاری باالیی داشته باشد و سرعت آن با دقت 
بسیار زیاد تنظیم شود. این تجهیز حساسیت ویژه ای دارد و طی سال ها 
ما به شرکت های خارجی وابسته بودیم که آن را تهیه و تجهیز و مکانیسم 
آن را نصب و راه اندازی کنیم. این کار هزینه ارزی زیادی برای شرکت 
داشت و با توجه به تحریم های به وجودآمده، محدودیت ها و سختی 

واردات هم به آن اضافه شد.
شکست تحریم ها و افزایش توانمندی شرکت های داخلی

وی اذعان داشت: با توجه به افزایش تعداد مواد موردنیاز، به ماشین 
که تأمین آن دشوار بود، با شرکت های  چهارخطه نیاز بود و ازآنجا
کره شد. چندین شرکت اعالم آمادگی کردند  توانمند در این حوزه مذا
و نهایتا شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه فوالد مبارکه، توانست ماشین جدید 4 خط وایر را به نحوی 
بسازد که با تغییرات و اصالحات صورت گرفته، شرایط آماده به کاری 

تجهیز بهتر و بیشتر از مکانیسم های مشابه خارجی باشد.
فتاح المنان گفت: این مکانیسم در کمترین زمان ممکن طی شد و 
تست سرد و تست گرم نیز انجام گرفت و در حال حاضر این تجهیز با 
راندمان مناسب و آماده به کاری باال در حال کار است. شکی نیست که 
باید تعامل چندجانبه ای بین واحدهای داخلی فوالد و شرکت های 
توانمند بیرونی وجود داشته باشد تا با هم افزایی، هم دلی و همراهی 
یکدیگر، این نتایج که منجر به شکست تحریم ها و افزایش قدرت و 

توانمندی نیروها و شرکت های داخلی می شود، محقق گردد.
افزایش سودآوری با کاهش هزینه ها

که هزینه  وی بیان کرد: این امر در نهایت به نفع فوالد مبارکه است؛ چرا
کمتر و در دسترس بودن تأمین کننده مزایای زیادی برای فوالد به 

شمار می آید. 
فتاح المنان با بیان اینکه در فرایند فوالدسازی، بسته به نوع گرید 
تولیدی، مواد و افزودنی های فراوان در مرحله ذوب و پاالیش استفاده 
گفت: یکی از روش های تزریق این افزودنی ها، استفاده  می شود 
که در تمامی  از دستگاه شارژ وایر است و یکی از مهم ترین موادی 
ذوب های ورق های تولیدی فوالد مبارکه استفاده می شود، آلومینیوم 
کسیژن موجود در ذوب، تنظیم آنالیز  است که نقش بسزایی در کاهش ا
شیمیایی و در نتیجه بهبود کیفی فوالد تولیدی دارد. بدین منظور از 

دستگاه شارژ وایر در پاتیل های ذوب LF استفاده می شود.
گام ارزشمند فوالد مبارکه برای بی نیازی از واردات 

دستگاه های خارجی
مدیر عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: دستگاه های 
موجود در ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه که با طراحی و تکنولوژی بسیار 
قدیمی مشغول به کار بودند، از دو شرکت خارجی تأمین می شدند و 
مورد استفاده قرار می گرفتند، اما با گذشت زمان مستهلک  شده و با 
توجه به قدیمی بودن تکنولوژی، بهره بردار را با مشکالت عدیده ای 

مواجه می ساختند.
وی اذعان داشت: برای هریک از کوره های عملیات ثانویه LF در فوالد 
مبارکه، یک دستگاه شارژ وایر در نظر گرفته شده است؛ طراحی، ساخت 
و بهره برداری از ماشین شارژ وایر LF3، برای نخستین بار به همت 
متخصصان فوالد مبارکه، کشور را از واردات این دستگاه بی نیاز کرد و در 

این زمینه خودکفایی صورت گرفت.

به کارگیری تکنولوژی روز دنیا در طراحی دستگاه شارژ وایر 
LF3

محمدمهدی بانک، رئیس واحد بومی سازی خطوط و فرایندهای 
تولید شرکت فوالد مبارکه و مسئول این پروژه گفت: پس از برگزاری 
جلسات متعدد با کارشناسان ناحیه فوالدسازی و تهیه گزارش های 
مربوطه برای بررسی امکان طراحی، مهندسی و ساخت این تجهیز در 
داخل کشور، با مساعدت مدیریت واحدهای فوالدسازی و مهندسی 
کارخانه، تصمیم بر اجرای پروژه به صورت کامال بومی و در داخل کشور 
گرفته شد. نهایتا این پروژه در فهرست پروژه های اولویت دار فوالد 

مبارکه قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا تیمی متشکل از کارشناسان بهره برداری، 
تعمیرات و دفتر فنی عملیات ثانویه، بومی سازی خطوط تولید و فرایند و 
مهندسی کارخانه شکل گرفت تا تمامی مشخصات و موارد حائز اهمیت 
در ماشین شارژ وایر را مورد توجه قرار دهند و ضمن طراحی این دستگاه 

با تکنولوژی روز دنیا، تمامی مشکالت موجود را نیز رفع کنند.
رئیس واحد بومی سازی خطوط و فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه 
ادامه داد: در حال حاضر فرایند شارژ کوره های پاتیلی شماره 1 و 3، 
هرکدام با استفاده از یک دستگاه دوخطه مستهلک و قدیمی صورت 
می گیرد و این در حالی است که به علت خرابی های متعدد، فرایند 
ک فراوان،  شارژ بدون دستگاه رزرو انجام می گیرد و به دلیل استهال

پاسخگوی افزایش تولید در ناحیه فوالدسازی نیست.
فراهم شدن امکان تولید ذوب با گریدهای گروه های 

خودرویی و لوازم خانگی
کثر  وی با بیان اینکه سرعت دستگاه قبلی به علت دوخطه بودن حدا
300 متر بر دقیقه بود، تصریح کرد: استفاده از وایر با جنس و قطرهای 
متنوع با توجه به قدیمی بودن سیستم این ماشین امکان پذیر نیست 
و برای وایر با قطر 14 میلی متر و وایرهای توپر مثل AL و استحکام باال، 
اپراتور مربوطه مجبور به تنظیم دستی وایر به صورت غیراستاندارد 
است؛ همچنین به وسیله دستگاه های دوخطه موجود، امکان تولید 
ذوب با گریدهای گروه های خودرویی و لوازم خانگی، به دلیل حساس 

بودن ذوب و زمان بر بودن تولید، با محدودیت مواجه است.
بانک عنوان داشت: بنابراین تصمیم بر آن شد که این ماشین به صورت 
چهارخطه با قابلیت کار دو خط هم زمان و مشخصاتی همچون افزایش 
سرعت شارژ تا 360 متر بر دقیقه، امکان شارژ وایرهایی با جنس های 
متنوع، توانایی استفاده از وایر از قطر ۷ تا 16 میلی متر و رفع مشکالت 
ح  ایمنی طراحی شود. با انجام این کار، عمال قابلیت تکرارپذیری طر
بومی سازی شده در سطح گروه فوالد مبارکه، صرفه جویی اقتصادی و 

زمانی قابل توجه نسبت به نمونه خارجی مشابه ایجاد شد.
بدعهدی کشورهای خارجی در تأمین دستگاه، انگیزه ای 

برای بومی سازی
مهدی شفائی سرپرست تعمیرات عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه 
در این خصوص گفت: عملیات ثانویه به عنوان یکی از بخش های 
فوالدسازی در آلیاژسازی و تصفیه فوالد نقشی مهم دارد و این واحد 
که مشتمل بر کارگاه های مختلفی از کوره های پاتیلی و گاززدایی است، 
مجموعه ای از تجهیزات را به منظور تحقق این مهم در واحدهای خود 

داراست که یکی از این دستگاه ها، »دستگاه تزریق مفتول« است.
کنـون ایـن دسـتگاه از شـرکت های آلمانـی، فرانسـوی  وی افـزود: تا
کـه بـا توجـه بـه  و هنـدی خریـداری و مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت 
محدودیت های ناشی از تحریم و عدم تأمین و پشتیبانی بعدی توسط 
سازندگان، این دستگاه در سـال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
با مجموعـه ای از تجهیزات برقـی، مکانیکی، ابـزار دقیق و اتوماسـیون و 
در نظـر گرفتـن ظرافت هـای خـاص در طراحـی و سـاخت، بومی سـازی 

و سـاخته شـد.
سرپرست تعمیرات عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: علی رغم تالش هایی که تا پیش از ساخت این دستگاه انجام شده 
کنون تجربه موفقی با این میزان قابلیت  در شرکت فوالد مبارکه  بود، تا
و حتی در کل کشور به دست نیامده بود؛ در حالی که طی یک فرایند 
مشخص )بیش از یک سال(، با تعامل کارشناسان توانمند شاغل و 
بازنشسته تعمیرات عملیات ثانویه، نمونه ای از این دستگاه با مشارکت 
متخصصان شرکت آتیه فوالد نقش جهان ساخته و نصب شد و با 

موفقیت به بهره برداری رسید.
بومی سازی دستگاه شارژ وایر LF3 تجربه گران بهایی 

است
با  کار  تجربیات  گرفتن  نظر  در  با  راستا  این  در  ابراز داشت:  وی 
دستگاه های مشابه خارجی و نقاط ضعف و قوت آن ها، دستگاهی 
با قابلیت تزریق 4 مفتول در پاتیل مذاب و کنترل سرعت مستقل برای 
دو خط و استفاده از تجهیزات به روز الکتریکی و مکانیکی طراحی گردید 
و با هزینه ای کمتر از تجهیزات خارجی، ساخته شد و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
کید کرد:  سرپرست تعمیرات عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه تأ
این موفقیت به عنوان نخستین گام در بومی سازی این تجهیز، تجربه 
گران بهایی است که در نمونه های بعدی ارتقا می یابد. بدیهی است که 
شکل گیری همدلی و هم افزایی میان واحد بومی سازی فرایندهای امور 
مهندسی، امور قراردادها، واحد عملیات ثانویه و شرکت آتیه فوالد نقش 
ح بود و از تمامی  جهان، مهم ترین عامل موفقیت در اجرای این طر

تالشگران و صنعتگران این واحدها قدردانی می کنم.
اجرای این پروژه، نمونه ای عملی و منطبق با شعار سال

علی فتاح الجنان تکنسین واحد بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات 
شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص گفت: عملیات طراحی و ساخت 
دستگاه شارژ وایر LF3 با همکاری شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان 
کارشناسان و  گروه فوالد مبارکه( و با تالش و پشتکار  )زیرمجموعه 
متخصصان تعمیرات و بهره برداری ناحیه فوالدسازی، مهندسی 
کارخانه و بومی سازی خطوط تولید و فرایند انجام گرفت و دستگاه در 5 

تیرماه 1401 با موفقیت راه اندازی شد.
وی در پایان اضافه کرد: اجرای این پروژه، نمونه ای عملی و منطبق با 
شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« بوده و امید است این تالش 
ادامه پیدا کند. الزم است از تمامی همکاران مشارکت کننده در انجام 
این پروژه، به ویژه همکاران مجموعه مدیریت عملیات ثانویه و دفتر 
فنی 0۷، قراردادهای توسعه، مهندسی کارخانه و بومی سازی خطوط 

تولید و فرایند قدردانی کنم. 

طراحی، ساخت و بهره برداری از ماشین شارژ وایر در فوالد مبارکه
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

مسیب فتاح المنان 
مدیر عملیات ثانویه

محمدمهدی بانک
 رئیس واحد بومی سازی خطوط و فرایندهای تولید

مهدی شفائی
 سرپرست تعمیرات عملیات ثانویه
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مناسبت

بر اساس گزارش ها از ابتدای امسال ۳ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش اشتغال خانگی اختصاص یافته که بیش از ۱۰۰ درصد کل 
تسهیالت سال گذشته است. در حال حاضر توسعه کسب وکارهای 
خانگی در بسیاری از کشورهای دنیا، مورد توجه قرار گرفته و مطابق 
آمارها ۲۳ درصد کل مشاغل در کشورهای صنعتی کسب وکارهای 
خانگی است. بر همین اساس تمرکز بر موضوع مشاغل خانگی در دستور 
کار برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

اسماعیل نمازی، مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی برق 
حرارتی گفت: برای تأمین برق پایدار تابستان سال آینده حدود ۱۰۷ هزار 
مگاوات برنامه تعمیراتی در نظر گرفته شده و بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر 
پرسنل نیروگاه های حرارتی در  سراسر کشور مشغول به کارند تا خللی در 
تولید برق پایدار ایجاد نشود. هر سال از نیمه شهریورماه فصل تعمیراتی 
نیروگاه های حرارتی آغاز می شود و باید تمامی واحدهای برق حرارتی 
پیش از خردادماه سال آینده  در مدار تولید قرار گیرند.

 خـبــــــــــــــــــر      

3 هزار میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی 
پرداخت شد

آغاز فصل تعمیرات نیروگاه های حرارتی

عضویت ایران در شانگهای

 اقتصاد فوالد را تضمین می کند

شفافیت عملکرد بورس فلزات موجب 

پویایی بازار فوالد می شود

پس از گذشت بیش از یک دهه، جایگاه ایران از عضو 
ناظر ارتقا یافته و از این پس به عنوان عضو رسمی سازمان 
پیمان  به  ایران  پیوستن  می شود.  شناخته  شانگهای 
شانگهای و اجرایی شدن شرایط و مفاد این معاهده در تنظیم 
و توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای عضو پیمان 
می تواند زمینه ها و فرصت های بسیار ارزشمندی را پیش  روی 

اقتصاد کشور قرار دهد.
با اجرایی شدن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و 
افزایش درآمدهای ارزی عمومی و دولتی کشور، بنیان های مالی 
عمومی و ثروت ملی تقویت می گردد. همچنین فرصت های 
ارزشمندی برای سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های 

لجستیکی کشور ایجاد می شود.
در این راستا محمدصادق چیت ساز در گفت وگو با فوالدبان در 
خصوص تأثیرات عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای 
بر فوالد افزود: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای 
می تواند تأثیرات مثبت و بلندمدتی در افزایش صادرات و واردات 
ایران به خصوص در حوزه فوالدی داشته باشد. چین بزرگ ترین 
تولیدکننده و مصرف کننده فوالد جهان است و می توان انتظار 
داشت صادرات کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به این کشور 
افزایش یابد که در این صورت ایران می تواند شمش و اسلب 

بیشتری از چین وارد کند.
گفته نماند آمریکا با کاهش نرخ بهره، قصد ایجاد  وی ادامه داد: نا
آشفتگی در کامودیتی ها را دارد و  بیشترین تمرکز نیز در بازارهای 
فوالد، مس و آلومینیم صورت گرفته است؛ بنابراین باید تا حدود 
یک ماه دیگر منتظر سیاست های آمریکا باشیم و پس از آن، 

به احتمال زیاد کامودیتی ها در روند مثبتی قرار خواهند گرفت.
عضو هیئت مدیره صنف فروشندگان فوالد تهران گفت: البته 
این اقدام احتماال تأثیرات جزئی در قیمت داخلی فوالد  بگذارد، 
به گونه ای که منجر به کاهش قیمت محصوالت فوالدی شود. 
این اتفاق موقتی خواهد بود و پس از مدتی، شرایط به تدریج رو 
به بهبود خواهد رفت؛ بنابراین می توان گفت عضویت ایران در 
سازمان همکاری شانگهای، فرصت های زیادی را برای کشور به 

ارمغان می آورد که باید از آن نهایت استفاده را کرد.
  منبع: فوالدبان

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد، گفت: روش و 
مشی بورس چنان که در دنیا رایج است، در بورس کاالی ایران 
اجرا نمی شود و با وجود آن که اتحادیه آهن و فوالد و فلزات، 
کنون در  برای راه اندازی بورس فلزات تالش زیادی کرد، اما ا

قیمت گذاری ها کنار گذاشته شد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد و 
فلزات  افزود: بعد از ایجاد و تشکیل بورس فلزات، سایر بورس های 

کاال تشکیل شدند.
وی با بیان اینکه علی رغم کمک و همکاری اتحادیه فروشندگان 
کنون به نوعی کنار  آهن و فوالد در راه اندازی بورس، این اتحادیه ا
گذاشته شده و هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و از این بخش 
مشاوره گرفته نمی شود، گفت: قیمت گذاری ها بدون حضور 

ذی نفعان اصلی و مجموعه های مرتبط انجام می شود.
رستگار، با بیان اینکه به طورکلی عملکرد بورس عملکرد مقبول و 
شفافی از نظر اتحادیه آهن و فوالد و فلزات و اصناف مرتبط نیست 
گفت: در جلسات متعددی که با مسئوالن داشته ایم مکرر این 
نکته را تذکر داده ایم، اما متأسفانه اصرار و پافشاری بر این روش 
کید دارند این مکانیسم ادامه یابد. بر این اساس، بعضا  دارند و تأ
با قیمت گذاری، به صورت دستوری قیمت ها افزایش یا کاهش 

پیدا می کند که این روند به هیچ عنوان مورد قبول ما نیست.
به گفته وی، با این شیوه و عملکرد، بورس خود تبدیل به یک 
بنگاه اقتصادی شده است. به این معنا که افرادی در آنجا منافعی 
دارند و بر اساس آن تالش می کنند هیچ گروهی که گروه اصلی 
است و حق دارد از شیوه و نحوه قیمت گذاری، هویت و ماهیت 
گاه  مصرف کننده و توزیع کننده اطالع داشته باشد، مطلع و آ

نشود و در ابهام بماند. این شیوه و عملکرد بورس مردود است.
وی اضافه کرد: اصلی ترین روش قانونی، دخالت صددرصدی 
تولیدکننده به عنوان صاحب نظر است.  توزیع کننده، صادرکننده 
و حمایت از مصرف کننده هرکدام باید  جایگاه خود را داشته 

کنون میان این گروه ها تداخل پیش آمده است. باشند، اما ا
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن می گوید: اختیارات از برخی از این 
گروه ها گرفته شده و بعضا به گروه دیگری داده شده است. با توجه 
به مشخص بودن ایرادات، باید اصالحات انجام شود و مطابق با 
ضوابط قانونی،  هر مجموعه ای مسئولیت خود را بر عهده داشته 
باشد. شیوه کنونی ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد، اما 
در طوالنی مدت، خسارات زیادی تحمیل می کند که به راحتی 

قابل جبران نیست.
کامل،  رستگار پیشنهاد  داد مجموعه ای با برنامه جامع و 
به صورت مستمر در خصوص فوالد ایجاد شود تا با تشکیل 
جلسات، در خصوص شیوه پیشبرد این کار تصمیم گیری کند و 
به این ترتیب نقش هدایت و حمایت به دولت سپرده شود و دولت 
از دخالت بیشتر حذر کند. متأسفانه تا وقتی به صورت جزیره ای 

تصمیم گیری شود، وضعیت همچنان همین خواهد بود.
   منبع: آرتان پرس

عضو هیئت مدیره صنف فروشندگان فوالد تهران:

اجرای موفقیت آمیز پروژه بهینه سازی سیستم پوسته زدای خط نورد گرم
با تکیه بر دانش داخلی صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار فوالد، پروژه بهینه سازی سیستم 
پوسته زدای خط نورد گرم در شرکت فوالد مبارکه، با 

تکیه بر دانش و توان متخصصان داخلی اجرا شد.
فرزاد فرهادی امینه، رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه از 
کسیدی محصوالت نورد گرم و نورد  کاهش چشم گیر عیوب پوسته ا
سرد این شرکت با اجرای پروژه بهینه سازی سیستم پوسته زدای خط 
کسیدی  نورد گرم خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، عیوب پوسته ا
محصوالت نورد گرم که همواره در سال های اخیر، یکی از 5 عیب اول 
ناحیه نورد گرم بوده، به صورت قابل مالحظه ای کاهش یافت و از میان 

ج شد. این عیوب خار
وی افزود: با طراحی، ساخت و ارتقای قسمتی از سیستم های 
پوسته زدای خط نورد گرم، عالوه بر بهینه سازی و بهبود عملکرد این 
سیستم ها که منجر به کاهش مصرف آب در این تجهیزات می شد، با 
استفاده از نازل های نسل جدید، مشکالت تأمین نازل های قدیمی 

این سیستم ها نیز برطرف گردید.
رساندن عیوب تختال به حداقل ممکن در راستای 

رضایت مشتریان
امین صالحی، کارشناس فرایند ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه نیز 
کسیدی)Scale(، محصول فرایند  در این خصوص اظهار کرد: پوسته ا
کسیداسیون سطحی  پیشگرم تختال در کوره های پیشگرم است که از ا

فوالد به وجود می آید؛ فرایند پوسته زدایی در خط نورد گرم از این جهت 
اهمیت دارد که محصول نهایی به صورت کالف گرم و در ادامه فرایند 
که  تولید، به صورت کالف سرد باید عاری از هرگونه پوسته باشد، چرا
وجود آن به عنوان یک عیب سطحی تلقی شده و از دیدگاه مشتریان 

نیز غیرقابل پذیرش است.
وی بیان داشت: در این پروژه، فعالیت های زیادی در واحدهای 
مختلف تولیدی ازجمله بهینه سازی برنامه ریزی تولید، بهبود رژیم 
حرارتی کوره های پیشگرم، کنترل بهینه فرایند تولید خط نورد گرم، 
طراحی، شبیه سازی، ساخت و ارتقای قسمتی از سیستم های 
پوسته زدای خط نورد گرم و کنترل بهینه فرایند اسیدشویی در ناحیه 

نورد سرد انجام شد.
20 ماه تالش بدون وقفه برای ارتقای کیفیت محصول

گرم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان  کارشناس فرایند ناحیه نورد 
کرد: یکی از مؤثرترین و مهم ترین فعالیت های انجام شده در این 
پروژه، تغییرات اساسی در کلکتورهای پوسته زدای خط نورد گرم 
با طراحی جدید به کمک آخرین نسل نازل های پوسته زداست. از 
چالش برانگیزترین بخش های کار می توان به شبیه سازی جریان آب 
نازل های پوسته زدا و طراحی و ساخت دقیق کلکتورها اشاره کرد، 
که دقت کار در حد میلی متر بود و هر خطای کوچک در طراحی و  چرا

ساخت می توانست نتایج بسیار نامطلوبی در پی داشته باشد.

 وی ادامه داد: اجرای این پروژه که با همکاری جمعی از همکاران 
نورد گرم،  نورد سرد، کنترل کیفی، برنامه ریزی تولید و همچنین واحد 
متالورژی و روش های تولید، طی حدود 20 ماه صورت پذیرفت، روند 
کیفی عیب پوسته روی محصوالت سرد )شامل محصوالت ویژه صنایع 
خودروسازی( به شدت کاهش یافت، به طوری که میزان این عیوب از 
5.33 درصد در آغاز اجرای پروژه )فروردین ماه 1399(، به 0.64 درصد 

در شهریورماه 1401 رسید. 
صرفه جویی سالیانه هزار و 140 میلیارد ریالی با اجرای این 

پروژه
صالحی با بیان اینکه با اجرای این پروژه، سالیانه حدود هزار و 140 
میلیارد ریال صرفه جویی تنها از محل کاهش عیب حاصل می شود، 
تصریح کرد: با به کارگیری نازل های نسل جدید، عالوه بر افزایش کارایی 
کسیدی، صرفه جویی  سیستم پوسته زدا و کاهش عیوب پوسته ا

قابل توجهی تا 40 درصد در مصرف آب این تجهیزات محقق می شود.
وی در پایان ابراز داشت: این دستاورد مهم و غرورآفرین را که نتیجه 
همدلی و تالش جمعی همکاران در بخش های مختلف سازمان است 
به کلیه همکاران، ذینفعان و شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک 
عرض می کنم و از حمایت های مدیریت عالی شرکت به ویژه مدیریت 
ناحیه نورد گرم و همچنین زحمات بی دریغ کلیه همکاران ناحیه نورد 

گرم و پشتیبانی سایر نواحی تشکر و قدردانی می نمایم.

یور 1401 نمودار روند کاهشی عیب پوسته روی محصوالت سرد از فروردین 1399 تا شهر

یور 1401  نمودار روند کاهشی عیب پوسته روی محصوالت ویژه صنایع خودروسازی از فروردین 1399 تا شهر

یان پاشش آب از کلکتورهای پوسته زدا نمونه ای از شبیه سازی انجام شده برای جر

فرزاد فرهادی امینه
 رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم

امین صالحی
 کارشناس فرایند ناحیه نورد گرم
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قیمت گذاری فوالد

 به سود تولیدکننده نیست

عضویت در سازمان شانگهای توافق رؤسای سازمان های  استاندارد ایران و کره جنوبی
می تواند ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کند

کید بر اینکه عضویت  مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأ
ایران در سازمان شانگهای راه تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه را هموار 
کرد: عضویت ایران در این سازمان ناشی از دیپلماسی  می کند، اعالم 
کشورهای عضو و ناظر در سازمان  هدفمند دولت با همسایگان است. 
انرژی در جهان اند  مذکور بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
و باید از فرصت پیش آمده برای ارتقای جایگاه ایران در حوزه انرژی و 
تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه استفاده کرد.

کره جنوبی بر توسعه همکاری ها  رؤسای سازمان های استاندارد ایران و 
در چارچوب امضای برنامه اجرایی و یادداشت تفاهم نامه همکاری های 
گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، مهدی  کردند. به  کید  دوجانبه تأ
اسالم پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نخستین روز از اجالس 
کرد. مجمع  گفت وگو  کره جنوبی دیدار و  ساالنه ایزو، با رئیس استاندارد 
عمومی ایزو، ۲9 شهریورماه در امارات متحده عربی و با حضور کشورهای 
عضو سازمان بین المللی استاندارد )ایزو( به طور رسمی آغاز به کار کرد.

خبـــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

قیمت گذاری در زنجیره فوالد در بورس کاال بر مبنای 
فرمول خاصی انجام گرفته که تا حدی متأثر از قیمت های 
جهانی است و تا حدی نیز از عوامل داخلی تأثیر می گیرد. البته 
کارشناسان معتقدند قیمت گذاری در این زنجیره  برخی 
به صورت دستوری انجام می گیرد و این امر  در نهایت به سود 
بود. همچنین اعمال قیمت گذاری  تولیدکننده نخواهد 
دستوری و دخالت دولت در این امر، زمینه حضور واسطه ها 
را در بازار پررنگ تر می کند و این موضوع تا جایی پیش می رود 
که نقش این واسطه ها آن قدر پررنگ می شود که خود آن ها  

عاملی تعیین کننده می شوند.
فرهاد منفرد، کارشناس فوالد، درباره قیمت گذاری در زنجیره 
فوالد عنوان کرد: مهم ترین مشکل قیمت گذاری در زنجیره فوالد 

کید شده، موضوع دستوری بودن است. که بارها بر آن تأ
که برخی مواقع فوالدسازان از  وی در پاسخ به این پرسش 
قیمت های جهانی استقبال می کنند و برخی مواقع مبنای 
که  کار خود را قیمت جهانی در نظر نمی گیرند، گفت: زمانی 
قیمت های جهانی باالست، معموال فوالدسازان از قیمت های 
جهانی استقبال می کنند؛ اما زمانی که قیمت ارز و دالر نوسانی 
است، چندان متقاضی قیمت های جهانی نیستند. مشکل آن 
است که تولیدکننده شرایط ثابتی ندارد که خود را با بازار جهانی 
تطبیق دهد. متغیرهای بسیاری وجود دارد که سبب می شود 

قیمت ها روال منطقی و ثابتی نداشته باشند.
منفرد در پاسخ به این پرسش که قیمت ها را چگونه محاسبه 
می کنند، گفت: یک زمانی قیمت شمش بر مبنای قیمت شمش 
خوزستان تعیین می شد و این قیمت مبنای قیمت گذاری 
در کل زنجیره فوالد و حتی قراضه و مواد اولیه قرار می گرفت. 
هرچند در محاسبه فرمول گذاری قیمت فوالد، همچنان قیمت 
شمش خوزستان مبنا قرار می گیرد، اما موضوع آن است که 
بخشنامه های متعدد که در زمینه قیمت گذاری وضع می شود، 
فضا را به طور کلی تغییر داده است؛ به گونه ای که هرچند در بازار 
بورس کاال قیمت برمبنای درصدی از قیمت جهان و سایر عوامل 
داخلی تعیین می شود، اما باز همچنان قیمت ها دستوری است و 

این موضوع سبب می شود که دالل ها وارد عرصه شوند.
حضور دالالن در بورس کاال 

این کارشناس فوالد در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود بورس 
ل ها در بازار نفوذ دارند. البته باید یادآور  کاال، همچنان دال
شد که منظور دالل های خرده پا در بازار نیستند، بلکه دالالن 
بزرگی  هستند که هم در بازار بورس و هم در زمینه صادر کردن 
بخشنامه ها نفوذ دارند و در این بازار دخالت می کنند و به نوعی 

تعیین کننده هستند.
کید بر این موضوع که باید تغییرات فوالد و ارز  منفرد در ادامه با تأ
همسو باشند، تصریح کرد: موضوع آن است که در بازار داخلی 
کلنگ عمل می کند  شاهد هستیم که قیمت فوالد و ارز  مانند اال
و این موضوع در تولید شمش، میلگرد و تیرآهن و حتی قراضه 

صحت دارد و بر قیمت آن ها نیز تأثیرگذار است.
دالالن عامل نوسان قیمت ها

منفرد در ادامه یادآور شد: برخی مدعی هستند که با دستوری 
بودن قیمت ها، دست دالالن از بازار کوتاه می شود، این در 
حالی است که با وجود بورس کاال به هیچ عنوان دست دالالن 
از بازار کوتاه نشده و حتی با نفوذ این دالالن قیمت ها نوسان 
پیدا می کند. در چنین شرایطی طبیعی است که تولیدکنندگان 
از سود الزم بهره مند نشوند. حتی در برخی شرایط تولیدکنندگان 
به صورت غیرمستقیم مجبور می شوند به این واسطه ها متوسل 
که این واسطه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم  شوند، چرا

در بازار حضور دارند.
قیمت گذاری در بازار فوالد روال ثابتی ندارد

که روال ثابتی برای  کید بر این موضوع  منفرد در ادامه با تأ
قیمت گذاری در بازار فوالد وجود ندارد، گفت: نحوه قیمت گذاری 
ثبات ندارد و همین امر زمینه را برای حضور دالالن فراهم می کند. 
گر روال قیمت گذاری براساس عرضه و  این در حالی است که ا
تقاضا تعیین می شد، بدون شک حضور واسطه ها در بازار بسیار 

کنون می شد.  کمرنگ تر از ا
تأثیر عوامل خارجی بر قیمت ها

منفرد در ادامه با اشاره به گران شدن مواد اولیه و تأثیر آن بر قیمت 
مواد اولیه عنوان کرد: یکی از عواملی که سبب گران شدن فوالد 
می شود، افزایش قیمت مواد اولیه و فروآلیاژهاست. برای نمونه 
قیمت نیکل و مولیبدن پس از جنگ روسیه و اوکراین سه برابر 
شد و از کیلویی 650 هزار تومان به 2.5 میلیون رسید. این مواد 
اولیه بسیار موردنیاز فوالدسازان آلیاژی و غلتک سازان است 
و طبیعی است که با گران شدن این مواد محصول نهایی این 
واحدها نیز افزایش پیدا کند. با این روال بسیاری از واحدها در 

قراردادهای بلندمدت خود دچار مشکل می شوند.
وی در پایان یادآور شد: نمی توان اتفاقاتی را که در بازار ایران 
کرد. بخشنامه های  روی می دهد به هیچ عنوان پیش بینی 
غیرکارشناسی وضع و پس از مدتی ملغی می شود. فوالدسازان 
با قیمت های گران مواد اولیه را خریداری و با هزینه تمام شده 
باال کاال را وارد بازار می کنند، اما مجبور به فروش با قیمت پایین تر 
هستند. از سوی دیگر با موضوعاتی همچون تأمین به موقع برق 
و گاز در طول سال روبه رو هستند که بر هزینه تمام شده آن ها 
اثرگذار است. با این روال حتی قادر به برنامه ریزی یک ساله 
نیستند و همین نبود برنامه زمینه را برای حضور واسطه ها در 

بازار مهیا می کند.
   منبع: ایراسین 

کارشناس حوزه فوالد:

 در جهت ارتقای نام و برند شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

استراتژی بلندمدت ما ورود به تولید فوالدهای خاص است

محی الدین اتحاد توکل، رئیس واحد برنامه ریزی و 
کنترل تولید شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگو با برنامه 
رادیوم فوالد از فعالیت های این واحد سخن گفت. 

ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
استراتژی شرکت فوالد مبارکه برای تولید محصوالت باارزش 

افزوده و سودآور چیست؟
 استراتژی های فوالد مبارکه بر اساس تحلیل محیط بیرونی و درونی 
که  کی از این است  تدوین می شوند. تحلیل محیط بیرونی ما حا
شرکت های زیادی وارد عرصه فوالدسازی شده اند و این شرکت ها 
که نوپا هستند، بیشتر می توانند در زمینه فوالدهای تجاری کار  ازآنجا
کنند. به همین دلیل استراتژی بلندمدت ما ورود به تولید فوالدهای 
خاص است که با توجه به سابقه طوالنی تری که ما در تولید فوالد داریم، 
باید بتوانیم این دانش را در شرکت بومی و نهادینه کنیم و با وارد شدن به 
بازارهای جدید، به استقالل کشور کمک کنیم. این استراتژی نزدیک به 
یک دهه است که در فوالد مبارکه دنبال می شود و در این جهت گام های 
خوبی برداشته  شده که از شاخص ترین آن ها می توان به تولید فوالدهای 
الکتریکی اشاره کرد. کارهای بزرگی در شرکت فوالد مبارکه در حال انجام 
است که دو نتیجه را در پی دارد: تولید با کیفیت بهتر و محصوالت با 

تکنولوژی باالتر و آزاد کردن بازار برای شرکت های کوچک تر تا آن ها بتوانند 
فوالدهای ساختمانی و فوالدهای تجاری را تأمین کنند.

یا  است  کیفی  فوالدهای  تولید  مبارکه  فوالد  اولویت 
فوالدهای تجاری؟

رفتن به سمت فوالدهای کیفی زمان بر و هزینه بر است و یک شبه و 
یک ساله انجام نخواهد شد؛ اما حرکت به سمت تولید فوالدهای کیفی 
به طورمستمر ادامه خواهد داشت. در این مسیر دغدغه هایی مانند 
تجهیزات و سرمایه گذاری های الزم، نهادینه شدن و ایجاد تکنولوژی 
و افزایش دانش فنی کارکنان شرکت وجود دارد. اهداف بلندمدت و 
بلندپروازانه ای در تولید فوالدهای ضدزنگ الکتریکی که در صنایع برق 
و نیروگاهی و ترانسفورماتور استفاده می شود وجود دارد و امیدوارم در 

تحقق به اهداف تعیین شده موفق باشیم.
و  تجهیزاتی  سرمایه های  مالی،  سرمایه های  افزایش 
سرمایه های انسانی چه نقشی در افزایش تولید محصوالت 

فوالدی دارد؟
کیفیت تر، مخصوصا در نواحی فوالدسازی، نورد گرم  برای تولید فوالد با
و نورد سرد نیاز به خطوط جدید با تکنولوژی روز داریم که بدین منظور 
پروژه هایی تعریف شده و در حال انجام است که بزرگ ترین آن ها نورد 
گرم 2 است. پروژه های دیگری در ناحیه فوالدسازی برای واحدهای 
گاززدایی تعریف شده که در حال انجام است. همچنین در حال مطالعه بر 
روی پروژه های دیگری در نورد سرد هستیم و امیدواریم به زودی به نتیجه 
برسند. همه این ها نیاز به سرمایه دارد و عبور از یک فوالدساز تجاری به 
سمت فوالدسازی با محصوالت دارای کیفیت خاص و ارزش افزوده باال 
نیاز به سرمایه بیشتر مالی، تجهیزاتی و انسانی دارد که شرکت فوالد مبارکه 

در حال حرکت در این مسیر است.
 احیای معادن کوچک مقیاس چقدر می تواند در افزایش 

تولید محصوالت فوالدی نقش داشته باشد؟
در حال حاضر معادن بزرگ مقیاس ما به سمت گندله سازی، احیا و 
فوالدساز شدن پیش رفته اند و این برای تأمین مواد اولیه ما یک تهدید به 
شمار می آید. راهی که برای رفع این مشکل تعریف شده سرمایه گذاری در 

معادن کوچک مقیاس است تا  ما بتوانیم این خأل را پر کنیم.
میزان همکاری واحد شما با شرکت های دانش بنیان چگونه 

است؟
واحد ما خروجی فیزیکی ندارد. درواقع خروجی ما نرم افزاری است و بیشتر 
دنبال توسعه الگوریتم های جدید هستیم که این ها بیشتر در حیطه 
دانش بنیان قرار می گیرند، چون دانش های روز دنیا هستند. در ابتدای 
دهه 90 و زمانی که مبحث دانش بنیان چندان مطرح نبود، ما به علت 
ماهیت کارمان، شروع به الگوبرداری از شرکت های خوب و مطرح جهانی 
کردیم و از متخصصان آن ها برای پرزنت سیستم ها و نحوه کار دعوت به 
عمل آوردیم. حتی به مرحله عقد قرارداد هم نزدیک شدیم که متأسفانه 
یا خوشبختانه به علت تحریم های ظالمانه منجر به همکاری نشد. واحد 
برنامه ریزی تولید به منظور چاره اندیشی در این زمینه پروژه هایی را با 
متخصصان داخلی تعریف کرد. این پروژه ها شامل ماژول های مختلفی 

است که هرکدام قسمتی از کار ما را پشتیبانی می کنند.
در جهت بومی سازی تجهیزات مورداستفاده در واحدهای 

مختلف تولیدی چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؟
در حال حاضر، بخشی که الگوریتم خارجی داشته باشد نداریم و همه 
با توانایی داخلی مملکت انجام شده است. در ابتدای کار مطرح شدن 
بومی سازی، به علت عدم تطابق کیفیت با محصوالت خارجی، پایایی 
تولید دچار اختالل شده و چالش ایجاد کرده بود، ولی بعد که از یک 
طرف تولیدکنندگان داخلی به آن سطح رسیدند و از طر دیگر زمان تأمین 
قطعات از بازار داخل بسیار کوتاه بود، به ما کمک زیادی شد. زمان کوتاه 
تحویل قطعات به پایایی تولید کمک کرده و قطعا در تحقق برنامه ها 

یاری دهنده خواهد بود.
واحد شما با چه چالش هایی درگیر است؟

دغدغه اصلی ما همیشه انتخاب و تربیت نیروی انسانی متخصص و 
کیفیت است. برگزاری آموزش های درست و به موقع و ایجاد محیط  با
رشد از دغدغه های اصلی ما بوده است و امیدواریم در به روزشدن دانش 
ح  نیروهایمان موفق باشیم تا فاصله ای که تیم ما با شرکت های مطر
جهانی در زمینه برنامه ریزی تولید دارد کمتر گردد و زمینه رشد فوالد 

مبارکه فراهم شود. چالش های بیرونی شامل تأمین انرژی و سیاالت و 
رسیدن به برنامه ها و پایایی تولید و تحویل به موقع محصوالت است.

آیا خروجی ای که از واحدهای تولیدی دریافت می شود طبق 
برنامه ریزی ها و پیش بینی هاست؟

یکی از شاخص هایی که در کیفیت برنامه ریزی مطرح می شود درصد 
گر برنامه ریزی جامع باشد و همه جوانب در نظر گرفته  تحقق است. ا
شود، درصد تحقق منطقی خواهد بود. می توان گفت با انحراف کمی 
برنامه ها محقق شده است، چون سیستم های پیش بینی خوبی 

داریم.
چه  اولیه  مواد  موجودی  مدیریت  و  کنترل  بحث  در 

چالش هایی وجود دارد؟
میزان ذخیره موجودی برای واحد آهن سازی ما نزدیک یک ماه است. 
برای رفع چالش ها و مدیریت نوسان ها، ظرفیت های واحد آهن سازی 
جهت انباشت مواد اولیه اضافه می شود و به میزان 2 تا 3 ماه می رسد 
گر در تأمین مواد اولیه و انتقال آن مشکلی پدید آمد، تولید با اختالل  تا ا

مواجه نشود.
تولیدات انبارشده در مجتمع به دلیل نیازها و مدیریت 

مجموعه است یا عدم هماهنگی بین بخش تولید و فروش؟
چالش اول ما در این راستا تأمین انرژی و سیاالت ماه های پرمصرف 
است، چون با توجه به مشکالت زیرساختی، تولید ما حالت فصلی پیدا 
کرده و ما مجبوریم در بهار و پاییز تختال را برای نورد گرم ذخیره کنیم تا در 
ماه های کمبود تولید، فوالدسازی نورد گرم با ظرفیت کامل کار کند. ما 
محتاطانه عمل می کنیم تا با تنش و چالش کمتری مواجه شویم و قیمت 
ورق گرم در بازار کمتر متأثر شود. دلیل دوم عدم اجرای توسعه های 
برنامه ریزی شده به صورت متوازن است که به علت تحریم های ظالمانه 
بوده و در برخی واحدها با عقب افتادن چندساله برنامه ها منجر شده 
است. برخی واحدها به بیشتر از ظرفیت اسمی خود رسیده اند، ولی 
برخی واحدها نتوانسته اند این مواد را مصرف کنند و این چالش پدید 
آمده که باید برای مصرف آن چاره ای اندیشید و مواد اضافه را روانه 

بازارهای صادراتی کرد.

رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل تولید در گفت وگو با رادیوم فوالد:

محی الدین اتحاد توکل
 رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل تولید

رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم از 
اجرای موفق پروژه بازرسی مجدد تختال های نزول 
کیفیت شده در ناحیه فوالدسازی جهت جاری سازی 

فرایند و بازگشت سرمایه ازدست رفته خبر داد.
گفت: در شرکت فوالد مبارکه با  مهدی مرندی با اعالم این خبر 
راه اندازی و بهره برداری کامل از ماشین شماره 5 ریخته گری از اواسط 
سال 96 و افزایش تولید تختال در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم به میزان 1.5 میلیون تن در سال و با توجه به عدم امکان نورد 
تمام تختال های تولیدی در نورد گرم و تأخیر در اجرای پروژه نورد گرم 
ج از فوالد مبارکه در  شماره 2، فروش تختال به مشتریان داخل و خار

دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اهمیت زیاد جلب رضایت مشتریان تختال در جهت 
ارتقای نام و برند شرکت فوالد مبارکه، واحد کنترل کیفی فوالدسازی 
اقدام به تشکیل تیم مجزا جهت بازرسی دقیق تختال های فروشی از 
نظر بررسی عیوب سطحی و شکلی و ابعاد تختال ها در انبارهای بیرون از 
ناحیه نمود و از تعدادی از بهترین و زبده ترین بازرس های خود برای این 

امر خطیر استفاده کرد.
رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم با بیان اینکه در 
شرکت فوالد مبارکه با انجام به موقع شات دان ها و تعمیرات موردنیاز 
دوره ای تجهیزات، درصد تولید تختال های بدون عیب به حدود 

94.5 درصد رسیده است، گفت: از میان تختال های دارای عیب، 
درصد بسیار زیادی به دلیل سبک بودن عیب با انجام عملیات 
اسکارف و برش به طور کامل رفع عیب می شوند؛ اما در حین انجام 
فرایند بازرسی تختال ها در طول سالیان گذشته، تعدادی از تختال ها 
نیز به دلیل عدم امکان رفع عیب کامل مطابق با دستورالعمل های 
کنترل کیفی از سفارش فروش و صادرات جدا شده و به اصطالح نزول 

کیفیت شده است.
برشمرد:  ح  شر این  به  را  کیفیت  نزول  عوامل  مهم ترین   مرندی 
1- تختال هایی که به دلیل وقوع شرایط غیرطبیعی حین ریخته گری 
)Abnormal conditions( و با توجه به حساسیت کاربرد برخی از گریدها، 
نزول کیفیت شده اند؛ 2- تختال هایی که به علت عیوب سطحی یا 
کنترل  ج از محدوده دستورالعمل های  شکلی غیرقابل قبول و خار
ج شده است؛ 3- تختال هایی که به علت شدت  کیفی از سفارش خار
عیب حتی پس از رفع عیب توسط اسکارف به دلیل ظاهر نامطلوب 
ج از مقدار مجاز دستورالعمل، برای فروش  و اسکارف نامتعارف خار
مناسب تشخیص داده نمی شوند؛ 4- تختال هایی که به لحاظ ابعادی 
با درخواست مشتری مطابقت ندارد و از نظر طول، عرض و ضخامت خارج 

از رواداری مجاز موردنظر مشتری است.
وی افزود: این تختال ها پس از نزول کیفیت در انبارهای روباز انبار  می شود  
و عالوه بر افت قیمت فروش به صورت انباری به دلیل دانگرید بودن، 

هزینه های سنگین انبارداری و حمل ونقل را نیز به شرکت تحمیل می کند.
رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم اضافه کرد: در این 
خصوص واحد کنترل کیفی فوالدسازی با همکاری بسیار خوب واحد 2۸ 
در اقدامی مؤثر، ضمن تعریف پروژه TQ بازرسی مجدد و بسیار دقیق این 
تختال ها و ارائه راهکارهای مناسب و تعریف گریدهای متناظر قابل ارسال 
به نورد گرم، موفق شد حدود 60 درصد تختال های دانگریدشده را به 

سفارش های داخلی وصل کند.
مرندی با بیان اینکه با اجرای این پروژه از حدود ۷ هزار و ۸00 تن تختال 
بازرسی مجددشده، 4 هزار و 600 تن تختال با تعریف گرید مناسب جهت 
کنون ارزش افزوده ای  ارسال به نورد گرم بازیابی شد گفت: این اقدام تا
بالغ بر 140 میلیارد ریال به همراه داشته است و همچنین سبب شده 
هزینه انبارداری و حمل ونقل اضافی این تختال ها نیز کاسته شود. مابقی 
تختال ها نیز درصورتی که میکروآلیاژی نباشد برش داده خواهد شد و با 
تعیین آنالیز شیمیایی دقیق می توان آن ها را  به صورت بیلت به فروش 
رساند. این یک فرایند ادامه دار و همیشگی است و از این پس نیز به طور 

مستمر انجام خواهد شد.
وی در پایان از حمایت های مدیریت ناحیه، مدیریت کنترل کیفی و 
همچنین همکاری واحدهای MPT، دفاتر فنی، PPC و واحد آماده سازی 
و اصالح تختال، آزمایشگاه فوالدسازی و سایر واحدهای درگیر که در این 

راه صمیمانه تالش کردند تشکر و قدردانی کرد.

اجرای پروژه بازرسی مجدد تختال های نزول کیفیت شده

 بـا توجـه بـه اهمیـت زیـاد جلـب رضایـت 
مشـتریان تختال در جهت ارتقای نـام و برند 
شـرکت فـوالد مبارکـه، واحـد کنتـرل کیفـی 
فوالدسـازی اقـدام بـه تشـکیل تیـم مجـزا 
جهـت بازرسـی دقیـق تختال هـای فروشـی 
از نظر بررسی عیوب سطحی و شکلی و ابعاد 
تختال ها در انبارهای بیـرون از ناحیه نمود و 
از تعدادی از بهترین و زبده ترین بازرس های 

خـود بـرای ایـن امـر خطیـر اسـتفاده کـرد
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گان در تالش است با سرمایه گذاری در  فوالد هرمز
طرح های دانش بنیان و مبتکرانه، نیاز خود به واردات را کاهش 
ح های  و ارز حاصل از این صرفه جویی را راهی اجرای طر
توسعه ای خود کند. این اتفاق منجر به رفع نیاز فوالد هرمزگان 

و در مقابل ایجاد اشتغال می شود.
کید بر حمایت از دانش بنیان ها در شعار سال باعث شده  تأ
شرکت های فعال در صنعت فوالد برای رفع نیازهای خود، بیش 
از گذشته در این مسیر گام بردارند   و امروز که شش ماهه اول سال 
رو به پایان است نگاهی به عملکرد شرکت های فوالدی نشان 
می دهد حمایت آن ها از دانش بنیان ها رو به افزایش است. در این 
میان، فوالد هرمزگان با اجرای طرح های توسعه ای این تعامل را 
افزایش داده که نتایج مثبتی را  برای دو طرف  در پی داشته است.
در گام اول فوالد هرمزگان با افزایش همکاری خود با شرکت های 
دانش بنیان بخشی از نیاز خود به واردات را تأمین کرده که این 
موضوع نقش بسزایی در کاهش هزینه های ارزی این مجموعه 
داشته است. در گام بعدی نیز استفاده از توان داخلی منجر به 
افزاش سرعت اجرای پروژه می شود و این امر می تواند با افزایش 
یا بهبود تولید میزان درآمدزایی و توان رقابتی آن را در بازار افزایش 
دهد. همچنین همکاری فوالد هرمزگان با دانش بنیان ها منجر به 
اشتغال زایی می شود که دستاورد مهمی برای کشور خواهد بود.

با  هرمزگان  فوالد  در  اجراشده  مهم  ح های  طر از  یکی 
ح »ساخت غشاهای  همکاری شرکت های دانش بنیان، طر
اولترافیلتراسیون با استفاده از غشاهای مستعمل اسمز معکوس« 
ح برای فوالد هرمزگان باید  است. برای درک اهمیت این طر
توجه داشته باشیم که قرارگیری فوالد هرمزگان در نزدیکی دریا 
از نظر آمایش سرزمین جانمایی درستی است، اما این موقعیت 
مشکالت و هزینه هایی به همراه دارد که فوالد هرمزگان باید برای 

رفع و کاهش آن ها برنامه ریزی کند.
استفاده از آب دریا به دلیل وجود برخی امالح امکان پذیر نیست؛ 
در نتیجه باید شیرین سازی آب صورت بگیرد. اسمز معکوس 
روش متداولی است که از سوی صنایع فوالدی به کار گرفته 
می شود. استفاده از غشای اولترافیلتراسیون باعث افزایش 
بهره وری در واحد شیرین سازی می شود، اما استفاده از غشای 
مستعمل اسمز معکوس عمر غشا را دو برابر می کند که در کاهش 

هزینه ها به ویژه هزینه های ارزی نقش زیادی ایفا می کند.
ح چندی پیش در جشنواره ملی حاتم )حمایت از  این طر
تولید ملی( به عنوان طرح برتر انتخاب شد و فوالد هرمزگان بار 
ح های نوآورانه و دانش بنیان است  دیگر نشان داد حامی طر
تا عالوه بر رفع نیاز خود در راستای کاهش هزینه های ارزی، با 
ایجاد انگیزه در میان شرکت های دانش بنیان گامی در راستای 
بومی سازی برداشته باشد.درواقع الزمه رفع نیاز صنایع تعامل 
هرچه بیشتر واحدهای صنعتی و شرکت های دانش بنیان است 
و فوالد هرمزگان در چند سال اخیر با شتاب خوبی در این مسیر 
حرکت کرده است. همکاری با پارک علم و فناوری هرمزگان، 
امضای تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه ها و… در کنار آن 
سرمایه گذاری برای توسعه هرچه بیشتر واحد تحقیق و توسعه 
باعث شده فوالد هرمزگان با وجود شرایط تحریمی و دشواری های 
بازاریابی، در تولیدات خود رکوردشکنی کند و به دنبال این 
رکوردها، میزان فروش و سوددهی این شرکت با نماد »هرمز« هم 
با تغییرات مثبت همراه شود. توجه همه جانبه فوالد هرمزگان به 
توسعه منجر به افزایش توان رقابتی این مجموعه و کاهش قیمت 
تمام شده آن می شود. اتفاقی که پس از رفع تحریم ها می تواند به 

حضور پرقدرت این مجموعه در بازارهای صادراتی کمک کند.
منبع: تیتر ۲۰

ح های  جلوگیری از خروج ارز با طر

دانش بنیان فوالد هرمزگان

خبر  کوتاه

آمریکا به دنبال توسعه زیرساخت ها برای تولید وسایل نقلیه الکتریکی 
با انتشار صفر است. در این خودروها به جای بنزین از باتری های لیتیوم 
یونی متشکل از لیتیوم، کبالت، گرافیت و... استفاده می شود. جان 
هادر، مدیر منابع باسین، دراین باره معتقد است کشورهای صنعتی 
از حرکت به سمت خودروهای الکتریکی سود می برند، اما این امر به 
ضرر دیگران است، چون گسترش استخراج لیتیوم عواقب فوری برای 
جوامعی که در خط مقدم تولید این محصول هستند، خواهد داشت.

بر اساس تحقیقات جدید، بیش از نیمی از جنگل زدایی های مناطق 
استوایی که مستقیما به معدن کاری صنعتی نسبت داده می شود در 
اندونزی رخ می دهد. در این مطالعه اثرات استخراج معادن در مقیاس 
بزرگ در جنگل های استوایی ۲6 کشور بررسی شده و اندونزی ۵۸.۲ 
درصد از جنگل زدایی ناشی از عملیات استخراج مواد معدنی را دارد. 
بیش از دوسوم کشورهای موردمطالعه، در ۵۰ کیلومتری مناطق 
تعیین شده برای معادن، میزان جنگل زدایی بیش ازحد داشتند.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

چه کسی بهای سیاست های آب وهوایی آمریکا 
را می پردازد؟

اندونزی؛ نقش اول جنگل زدایی ناشی از
 استخراج معادن

بازارگاه هلدینگ فوالدمتیل به عنوان سیستم داخلی 
کز  شرکت های گروه فوالدمتیل جهت هماهنگی مرا

فروش فوالد مبارکه راه اندازی شده است.
گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالدمتیل، بازارگاه را می توان  به 
کز فروش )قیمت محصوالت(  کاتالیزوری برای ایجاد هماهنگی میان مرا
و راهکاری برای ایجاد هم افزایی در فروش محصوالت در مناطق مختلف 
که بعضا مشاهده  با توجه به نیاز واحدهای مصرف کننده دانست؛ چرا
می شود عدم تطابق محصوالت ارائه شده توسط واحدهای فروش با نیاز 
صنایع مصرف کننده منجر به کاهش فروش و بهره وری شده و در نهایت 

ادامه فعالیت واحد ارائه دهنده خدمات را با مشکل مواجه کرده است.
محمود نادری، مدیر امور شرکت های فوالدمتیل، در این زمینه می گوید: 
راه اندازی بازارگاه یکی از اقداماتی است که به منظور شفافیت و یکپارچگی 
سیستم فروش در فوالدمتیل انجام شده است. طی جلسات برگزارشده 
در چند ماه اخیر، شاهد تغییرات مثبت در سیستم فروش محصوالت 
فوالدی بوده ایم و شرکت ها در حال حرکت به سمت توزیع بهینه 

محصوالت فوالد مبارکه هستند.

نعمت اله علی مرادی، مدیر فروش شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران، 
درخصوص جایگاه بازارگاه می گوید: با استفاده از نظرات مدیران بازرگانی 
زیرمجموعه فوالدمتیل در جلسات بازارگاه، نحوه فروش در بازار و نحوه 
فروش محصوالت انباری با تناژ پایین و شرایط متغیر مشخص می شود 
گاهی کامل از این شرایط، در جهت  و در نهایت شرکت فوالدمتیل با آ
کز با توجه  بهبود وضعیت موجود به گزارش گیری و تبادل اطالعات با مرا

به شرایط فوالد می پردازد.
مریم عبازاده، مدیر فروش شرکت صنایع آهن و فوالد آرتاویل سخت نیز 
کز و هم فکری و  در این باره می گوید: امکان استفاده از نظرات مدیران مرا
هم اندیشی در بازارگاه وجود دارد و به عنوان یک فرصت خوب می توان 

از آن استفاده کرد.
یکی از فرصت های به وجود آمده برای فوالدمتیل با کمک سیستم 
داخلی بازارگاه این است که تعیین و تشخیص قیمت های بازار و فروش 
به تولیدکنندگان اصلی و ایجاد منافع برای مصرف کنندگان اصلی فوالد 

مبارکه در آن قابل انجام است.
نادری در این باره معتقد است تا به امروز و بعد از برگزاری جلسات متعدد 

کز توانسته اند  بازارگاه و تبادل اطالعات با یکدیگر، مدیران فروش مرا
شناخت خوبی از بازار پیدا کنند و در نهایت بر اساس شرایط بازار و 

نوسانات موجود در آن حرکت کنند.
کز با اهداف شرکت  علی مرادی نیز در این باره معتقد است آشنایی مرا
گاهی یافتن  فوالد مبارکه و فوالدمتیل به منظور فروش هرچه بیشتر و آ
از قیمت های فروش و برنامه ریزی برای فروش های آتی و در نهایت 
سوددهی بیشتر مرکز در بازارگاه حاصل می شود. همچنین هر مرکز از 
اطالعات ماهانه خود مطلع می شود و با پیدا کردن نقاط ضعف خود 
می تواند در جهت رفع مشکالت و هم فکری به منظور ارتقای مرکز از نظر 

برند، فروش و مالی اقدام کند.
مدیر فروش شرکت صنایع آهن و فوالد آرتاویل سخت نیز در این زمینه 
گاهی شرکت ها از نقاط ضعف و  معتقد است هم اندیشی، تبادل نظر و  آ
قوتشان نیز از  فرصت هایی است که در اختیار شرکت ها گذاشته می شود.

نیازهای آتی برای توسعه بازارگاه
یکی از دالیل اصلی که سیستم داخلی بازارگاه برای آن طراحی شده 
یکپارچه کردن سیستم گروه است؛ به این شکل که با پیاده سازی سیستم 

یکپارچه و برقراری ارتباط سیستم داخلی با فوالد مبارکه به سمت توسعه 
و بهره وری حرکت کنیم.

مدیر امور شرکت های هلدینگ فوالدمتیل نیز در این خصوص می گوید: 
به روزرسانی اطالعات و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و همچنین 
در نظر گرفتن مشکالت و چالش های موجود در بازار می تواند مسیر را برای 

حرکت به سمت توسعه و یکپارچه کردن سیستم هموار کند.
مدیر فروش شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران در این باره می گوید: 
گاهی از قیمت ها  ج از استان، آ کز از شرایط محیط خود و خار گاهی مرا آ
کز به جهت  با توجه به نوسانات بازار و برگزاری جلسات انفرادی برای مرا

تبادل اطالعات از جمله نیازهای آتی برای توسعه بازارگاه است.
عبازاده نیز در این باره معتقد است اطالع از عملکرد داخلی و خارجی 
شرکت ها جهت برنامه ریزی و ارائه عملکرد بهتر و برنامه ریزی برای ارزیابی 
و کشف قیمت فروش بهتر ازجمله نیازهای آتی برای توسعه بازارگاه است. 
آنچه امروز هلدینگ فوالدمتیل از راه اندازی سیستم داخلی بازارگاه انتظار 
دارد یکپارچه سازی سیستمی در گروه است که بتواند در نهایت منجر به 

توسعه و شفافیت و در نهایت پیشبرد اهداف گروه فوالد مبارکه شود. 

کارکرد بازارگاه هلدینگ فوالدمتیل
در گفت وگو با مدیران فروش هلدینگ فوالدمتیل بررسی شد؛

تودیع و معارفه مدیر عامل

 شرکت بازرگانی توکاتدارک

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی 
توکاتدارک با حضور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد، 
اعضای محترم هیئت مدیره توکاتدارک و جمعی از مدیران 
مجموعه روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی توکاتدارک، در این آیین 
احمدرضا سبزواری مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد، 
ضمن بیان شایستگی ها و قدردانی از تالش های ارزنده آرش 
بنازاده در دوره تصدی ایشان، حسین حسنپور مقدم اصفهانی را 
به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی توکاتدارک معرفی کرد.
در این جلسه، بنازاده گزارش مبسوطی از وضعیت شرکت در 
حال حاضر  ارائه کرد و به بیان دستاوردهای شرکت توکاتدارک 
در دوره مسئولیت سه ساله خود پرداخت. حسنپور مقدم 
اصفهانی، مدیرعامل جدید شرکت توکاتدارک نیز ضمن تشکر 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد و  از حسن اعتماد مدیرعامل 
اعضای هیئت مدیره شرکت به برنامه های آتی خود اشاره کرد 
و ابراز امیدواری نمود با تدوین استراتژی های نوین و اصالح 

زیرساخت های الزم، اهداف موردنظر شرکت تحقق یابد.
در پایان اعضای هیئت مدیره از زحمات بنازاده در دوران تصدی 
مدیرعاملی شرکت توکاتدارک قدردانی کردند و ضمن خیرمقدم 

به حسین حسنپورمقدم برای وی آرزوی موفقیت نمودند.

توسعه همه جانبه، محور فعالیت ها در فوالد سنگان

تکمیل زنجیره تولید محصوالت فوالدی زیربنای توسعه پایدار استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، علی امرایی، 
مدیرعامل فوالد سنگان در خصوص اهمیت اجرای 
ح های توسعه ای در صنعت فوالد گفت: یکی از  طر
راهکارهای عمده توسعه اقتصادی، استفاده از مزیت های نسبی 
در هر کشور است و ایران با توجه به وجود مواد اولیه معدنی و 
انرژی که عوامل اصلی و مؤثر در رشد و توسعه صنعت فوالد است، 
از پتانسیل باالی تولید، صادرات و رقابت در بازارهای جهانی 

برخوردار است.
با توجه به ورود صنعت به دوران انقالب چهارم و جایگزینی فناوری های 
مدرن در بعد توسعه کیفی، استفاده از فناوری های روز دنیا که منجر به 
بهره وری باالتر می شود، اهمیت اساسی دارد. اجرای طرح های توسعه 
عالوه بر مزیت های صنعتی و اقتصادی، دارای تأثیرات اجتماعی است 

و می تواند با ایجاد اشتغال به بهبود سطح کیفی جامعه نیز کمک کند.
ضرورت اجرای طرح های توسعه ای در فوالد سنگان

وی در خصوص اجرای طرح های توسـعه ای در شـرکت فوالد سنگان، 
کنـون بـه دوران بالندگی  بیـان کـرد: صنعـت فوالدسـازی در کشـور هم ا
خود رسـیده و شـرکت فوالد سـنگان نیز همسـو بـا این مهـم و بـا اهداف 
مختلفـی همچـون توسـعه متـوازن و پایـدار صنعـت فـوالد، رفـع نیـاز 
صنایـع داخلـی و ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر در زنجیـره تولید فـوالد، در 
تـالش اسـت تـا ضمـن کاهـش وابسـتگی خارجـی، رونـق تولیـد و ایجـاد 
اشـتغال را تحقـق بخشـد. ایـن شـرکت بـا توجـه بـه اسـتراتژی های 
تدوین شـده و البتـه بـا هـدف توسـعه صنعـت فـوالد، پروژه هـای 
توسـعه ای را بـه زودی کلنگ زنـی خواهـد کـرد و بـا بهره بـرداری از آن، 
شـاهد شـکوفایی اقتصـادی و صنعتـی در اسـتان و کشـور خواهیـم 

بـود. ایـن شـرکت بـا هـدف پیشــگامی در توسـعه صنعـت فـوالد، اقـدام 
بـه سـرمایه گذاری بسـیار خوبـی در ایـن حـوزه کـرده کـه امیـد اسـت بـا 
بهره بـرداری از ایـن پروژه هـا کـه شـامل احـداث کارخانـه گلوله سـازی 
بـه ظرفیـت 15 هـزار تـن در سـال، احـداث کارخانـه کنسـانتره هماتیتی 
2 میلیـون تنی، احـداث کارخانه احیا مسـتقیم 4 میلیون تنـی )2 خط 
2 میلیـون تنـی( و … اسـت تـا افـق 1404، شـاهد اعتـال و شـکوفایی ویـژه 
اقتصـادی در اسـتان خراسـان رضـوی و شهرسـتان خـواف باشـیم. 
صنعت فـوالد ازجملـه صنایعی اسـت کـه در صنایـع باالدسـتی، میانی 
و پایین دسـتی، قـادر بـه ایجـاد اشـتغال خوبـی اسـت؛ به طوری کـه از 
اسـتخراج معـدن تـا در پایـان تبدیـل آن بـه محصـول نهایـی، می تـوان 

چشـم انداز مناسـبی بـرای اشـتغال زایی جوانـان ترسـیم کـرد.
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان در ارتباط با ضرورت توسعه، عنوان کرد: 
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان از شرکت های زیرمجموعه گروه 
فوالد مبارکه است که با سرمایه گذاری این شرکت، مجری و بهره بردار 
کنسانتره با ظرفیت تولید  گندله و  کارخانجات تولید  عظیم ترین 
سالیانه 10 میلیون تن در سال شمرده می شود و مسلما توسعه این 
سرمایه گذاری، نیازمند اجرای پروژه های توسعه ای است که موجب 
تقویت و توان صنعت فوالد کشور خواهد شد و با عنایت به تمهیدات 
صورت گرفته، مجوزهای الزم اخذ شده است. استفاده از فناوری های 
روز دنیا در ساخت این طرح ها، کمک شایانی به بهینه سازی مصرف 
انرژی خواهد کرد. از طرفی نمی توان به دلیل مشکالت ناشی از کمبود 
انرژی در مقاطع مختلف سال، نسبت به طرح های توسعه بی تفاوت 
بود؛ بنابراین برای کاهش اثر مشکالت انرژی، باید به سمت حل مسئله 
با نگاهی راهبردی باشیم. خوشبختانه با تعامل خوب میان بخش 

صنعت و قانون گذار، مجوزهای الزم برای شرکت های صنعتی به منظور 
احداث نیروگاه برق تا حدود 12 هزار مگاوات صادر شده که می تواند گره 

از مشکل کمبود برق بگشاید.
چشم انداز فوالد سنگان در صنعت فوالد

امرایی در ادامه به چشم انداز این شرکت در اجرای پروژه های توسعه ای 
اشاره کرد و گفت: فوالد سنگان با توجه به چشم انداز شرکت، یکی از 
بزرگ ترین صنایع معدنی شمال شرق کشور، با توانایی تولید اقتصادی 
حداقل 6 میلیون تن گندله و 5 میلیون تن کنسانتره تا افق 1404 خواهد 
بود که توجه ویژه به اجرا و بهره برداری از پروژه های توسعه ای، این 
شرکت را تبدیل به مجموعه ای از کارخانه ها خواهد کرد که نتیجه آن 
را در توسعه همه جانبه از یک سو و تعهد در مشارکت های اقتصادی در 
راستای توسعه متوازن و همه جانبه منطقه از سوی دیگر شاهد خواهیم 
بود. بدون شک بهره برداری از این طرح ها منجر به سودآوری مضاعفی 

برای شرکت خواهد شد.
ح های  وی ضمن اشاره به اولویت های این شرکت در اجرای طر
ح های  توسعه ای، اذعان کرد: اولویت شرکت فوالد سنگان در طر
توسعه ای، استفاده از توان و ظرفیت های موجود داخلی، مبتنی بر 
فناوری های روز دنیاست و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، استفاده از 
پتانسیل شرکت های دانش بنیان داخلی در دستور کار قرار گرفته است. 
ضمن اینکه با بهره برداری از پروژه های مذکور، شاهد اشتغال زایی 
حدود 2 هزار نفر به صورت مستقیم و 6 هزار نفر به صورت غیرمستقیم 

خواهیم بود که نویدبخش اشتغال مولد در این خطه از کشور است.
بهره برداری از عظیم ترین پروژه کنسانتره سازی در شرق کشور
مدیرعامل شرکت فوالد سنگان در خصوص بهره گیری از نیروهای 

کرد:  کید  تأ توسعه ای،  ح های  طر اجرای  در  داخلی  متخصص 
کوران تحریم ها با اتکا به  شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در 
مهندسان و متخصصان داخلی و بدون حضور کارشناسان خارجی، از 
عظیم ترین پروژه کنسانتره سازی در شرق کشور به ظرفیت 5 میلیون 
تن بهره برداری کرد. شرکت فوالد سنگان با افتخارآفرینی مهندسان 
جوان داخلی در چهارمین جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید 
ملی( با محوریت اجرای موفق پروژه های عظیم ملی با استفاده از 
توان متخصصان داخلی عنوان برتر را به دست آورد و موفق به کسب 
تقدیرنامه ملی شد. این مهم فوالد سنگان را در ردیف کارخانجاتی قرار 
داده که با تولید و حمایت از تولید داخلی، افتخارآفرینی کرده اند. این 
شرکت را به حق می توان فرزند تحریم دانست که با اعتماد به جوانان 
ایرانی توانست پروژه عظیمی را به بهره برداری برساند. بدون شک 
شرکت با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری در عینیت بخشی به 
شعار سال یعنی »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« از هیچ تالشی 
در این زمینه دریغ نخواهد کرد و به امید خدا در ساخت پروژه های 

توسعه ای، با تکیه بر توان داخلی اقدام می کند.
کید بر مقوله آموزش، یادآور شد: شرکت فوالد  امرایی در پایان ضمن تأ
سنگان در حوزه آموزش و جانشین پروی، با تشکیل هسته دانشی، سنگ 
بنای مدیریت استعدادها در سازمان و جانشین پروری را بنا کرده است و 
با توجه به سیستم نظام مند و سیاست های ابالغی صورت گرفته از سوی 
فوالد مبارکه در خصوص جذب و آموزش نیروی انسانی، این شرکت نیز 
مطابق با استانداردها و گردشکارهای موجود پس از برگزاری آزمون و 
همچنین آموزش های تئوری و عملی، مراحل جذب، گزینش و به کارگیری 

نیروی انسانی موردنیاز را انجام خواهد داد.

ح آمایش صنعتی وزارت صمت  کارشناسان طر
به منظور نیازسنجی برای توسعه زیرساخت های 
برای توسعه  بلندمدت  برنامه ریزی  و  صنعتی 
صنعتی منطقه، اقدام به بازدید از واحدهای شاخص صنعتی 
استان کردند و در این راستا از شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری نیز بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
این دیدار با ارائه گزارش مبسوطی از شرایط موجود و برنامه های آتی 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توسط حمید شجاعی 

مدیرعامل این شرکت آغاز شد.
ح های باالدستی تولید ورق گالوانیزه در جهت  شجاعی اجرای طر
تکمیل زنجیره فوالد استان را برای توسعه صنعت منطقه ضروری 

دانست و آن را مهم ترین استراتژی شرکت ورق خودرو توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد با اجرای بخشی از طرح های توسعه این شرکت 
و تولید محصوالت ویژه بدنه نمایان خودرو )رویه( و دریافت نتایج 
مثبت و تست های آزمایشگاهی در صنایع خودروسازی و اخذ رقم 
قابل توجهی از سفارش ها، کشور از واردات این نوع محصوالت 
بی نیاز شده و از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور جلوگیری خواهد 

شد.
ولدبیگی مشاور رئیس مرکز مطالعات و پژوهش بازرگانی وزارت 
صمت نیز ضمن ابراز خرسندی از بازدید از پیشرفته ترین خط تولید 
ورق گالوانیزه و تنها تولیدکننده ورق گالوانیزه خودرویی در کشور 
هدف از اجرای این طرح و بازدید از واحدهای استراتژیک صنعتی را 
دریافت دیدگاه ها و بررسی شرایط موجود و موانع و مشکالت جهت 
ارائه حمایت ها و پشتیبانی های الزم و موردنیاز صنایع با بهره گیری 

از امکانات و قابلیت های بالقوه موجود عنوان کرد.
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       بـــــــــــــــازار

افزایش سهم دارایی های چین در خزانه داری آمریکا

خبــــــــــــــــر       

داده های وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد چین دارایی های 
خزانه داری خود را در ماه جوالی برای اولین بار در هشت ماه 
که ژاپن بار بدهی اش  گذشته افزایش داده و این در حالی است 
کاهش داده است. ذخیره خزانه داری چین در  به دولت آمریکا را 
ماه جوالی به 9۷۰ میلیارد دالر رسید، این رقم در ماه ژوئن 96۷.۸ 
کمترین میزان از ماه می ۲۰۱۰ است. در این سال  که  میلیارد دالر بود 
رقم ذخیره خزانه داری چین ۸4۳.۷ میلیارد دالر بود.

خبر کوتاه

بازار سنگ آهن چاره ای جز بهبود ندارد

شرکت معدنی واله برزیل که دومین تولیدکننده سنگ آهن دنیاست 
انتظار دارد قیمت سنگ آهن در بازار جهانی در ثبات نسبی بماند و 
که عرضه کم است. این شرکت  حداقل وضعیت آن بدتر نشود، چرا
کزی برای تولید محصوالت سنگ آهن  قصد دارد در دو دهه آینده مرا
در مناطقی با هزینه انرژی کم ازجمله خاورمیانه و ایاالت متحده ایجاد 
کند و به بازیگر بزرگ تری در عرصه فلزات اساسی که پایه گذار انتقال 
انرژی هستند تبدیل شود.
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یخ 1401/06/29 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

HR

محصول

گرم

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

قضاوت گر و دریافت گر
وقتی  مثال  هستند،  منظمی  افراد  قضاوت گر  انسان های 
می خواهند به مسافرت بروند دقیقا برنامه ریزی می کنند و برای 
هرروزشان برنامه مشخصی دارند؛ اما افراد دریافت گر اصال این گونه 
کارهای  نیستند. این افراد به یک باره وارد عمل می شوند و 
گهانی زیادی انجام می دهند. به یک باره انجام دادن کارها هم  نا
خوب است و هم بد. خوبی آن این است که به محض اینکه یک 
موقعیت معامالتی را می بینند سریع واردش می شوند. بدی آن 
این است که ممکن است بدون سنجش همه جوانب دست به 

عمل بزنند و به همین دلیل متضرر شوند.
اشخاص قضاوت گر از نظم خاصی در همه امور پیروی می کنند و 

این نظم باعث می شود طبق برنامه مشخصی مدام رشد کنند.
افراد دارای شخصیت قضاوت گر معموال رسمی تر رفتار می کنند و 
معموال کت وشلوارپوش هستند، ولی شخصیت های دریافت گر 
راحت رفتار می کنند و در لباس پوشیدن هم در چارچوب 

مشخص و معموال رسمی نمی گنجند.
گیرند عالی عمل  گر در چارچوب سازمان قرار  قضاوت گرها ا
می کنند، ولی دریافت گرها در چارچوب سازمان و سلسله مراتب 
نمی گنجند و دوست دارند آزاد باشند. در چارچوب نگنجیدن 
تیپ دریافت گر شاید باعث شود در معامله گری طبق برنامه عمل 

نکنند و این مورد آن ها را متضرر خواهد ساخت.
فرد دارای شخصیت دریافت گر باید سعی کند در معامله گری 
نرخ معامالت سودده خود را باال ببرد، زیرا نظم نداشتن باعث 
می شود تعداد قابل توجهی از معامالت سودده را از دست بدهد. 
این افراد باید در معامله گری انتخاب گرتر عمل کنند؛ یعنی وارد 
موقعیت هایی شوند که حتما حداقل 60 درصد احتمال موفقیت 
دارد. افراد قضاوت گر می توانند با هر احتمالی از 40 تا 60 درصد 
غ از سود و ضرر در کارشان موفق  شوند،  وارد معامله شوند و فار

چون نظم دارند.
اشخاص قضاوت گر معموال مسئولیت پذیرتر از دریافت گرها 
کارشان مسلط هستند، قاطعانه تصمیم  هستند. آن ها بر 
می گیرند و تصمیم گیری هایشان هرچند ممکن است گاهی 
به سرعت انجام شود، ولی برنامه ریزی پشت آن تصمیم وجود 
گهانی و بدون فکر آن ها را عصبی  دارد و تصمیم گیری های نا

می کند.
اشخاص قضاوت گر معموال هدف گذاری های مکتوب دارند. این 
هدف گذاری مکتوب در معامله گری بسیار خوب است، ولی یک 
بدی دارد و آن این است که این دسته از افراد معموال هدفی را در 
گر به آن نرسند عصبی و ناراحت می شوند.. این  نظر می گیرند و ا
افراد به شدت مستعد کمال گرایی هستند و همین کمال گرایی 

ممکن است  به آن ها صدمات جدی بزند.
قضاوت گرها معموال در مشاغلی کار می کنند که تسلط و کنترل 
کافی در آن داشته باشند. این افراد هم در سازمان خوب عمل 
می کنند و هم در معامله گری موفق می شوند. قضاوت گرها 
می توانند مدیر خودشان باشند، اما شخص دریافت گر نمی تواند 
مدیر خودش باشد و باید حتما برنامه ای برای خودش بچیند تا 

بتواند سازمان یافته عمل کند.
قضاوت گرها معموال فهرست بلندباالیی از کارهایی که باید 
انجام دهند تهیه می کنند و در این فهرست همه کارهایشان را 
می نویسند و طبق آن پیش می روند، ولی در میان دریافت گرها 
خبری از این فهرست نیست. تیپ قضاوت گر ذاتا این گونه است و 
گر فردی دریافت گر است  خودبه خود کارش را انجام می دهد، اما ا

باید سعی کند این فهرست را تهیه کند و همه چیز را بنویسد.
قضاوت گر بودن می تواند یکی از نقاط قوت هر معامله گر باشد، 
چون نظم در معامله گری خیلی مهم است و این دسته از افراد 
بسیار منظم هستند.  شخصیت قضاوت گر معموال در کار عجله 
می کنند و این ممکن است نتایج بدی برایشان به بار آورد، اما 
شخصیت دریافت گر عجله ای برای معامله کردن ندارد. حتی 
ممکن است روزها بگذرد و این شخصیت حتی یک پوزیشن هم 
باز نکند، چون درک کرده است که بازار بوده، هست و خواهد بود. 

بازار فرار نمی کند و به همین دلیل،عجله ای برای این کار ندارد.

خصوصیات تیپ های مختلف در معامله گری

 همایش پیاده روی همگانی در شرکت 

 فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

هم زمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش 
کارکنان و پیمانکاران شرکت فوالد  پیاده روی همگانی 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری در  این شرکت برگزار شد. 

نشاط  و  پرشور  حضور  با  که  همگانی  پیاده روی  این  در 
شرکت کنندگان بزرگ ترین جبهه صنعتی استان انجام گرفت، 
کلیه کارکنان شرکت های پیمانکاری نیز حضور داشتند و یاد 
و خاطره هشت سال دفاع مقدس و رزمندگان دالور را گرامی 

داشتند.

گهی آ

گهی: مزایده نوع آ
گهی: فروش ضایعات نسوز  از طریق مزایده عمومی موضوع آ

گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد ضایعات نسوز خود را از طریق مزایده  متن آ
عمومی به فروش برساند. 

سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 
با تلفن 03152۷3521۸ تماس حاصل فرمایید.

 بازدید در تاریخ 1401/0۷/19 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد مبارکه با مکانیسم 
داخلی انجام می گیرد.

موارد مزایده:ضایعات نسوز
مدارک موردنیاز: طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه فهرست 
اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

اقدام نمایند.
مهلت ارسال مدارک:1401/0۷/24 

گفتنی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهادات واصله در روز دوشنبه 1401/0۷/25 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 

صورت جلسه خواهد شد.
کثر از  نحوه ارسال مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا
خ 1401/0۷/24 به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی،  ساعت 11 تا 12 یک شنبه مور
شرکت فوالد مبارکه، ورود از درب زرین  شهر، ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد 

تحویل نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: 03152۷3521۸

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی: مزایده نوع آ
گهی: فروش محصوالت جانبی )گازها( از طریق مزایده عمومی  موضوع آ

گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد محصوالت جانبی )گازها( خود را از  متن آ
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

کسیژن مایع، نیتروژن مایع، آرگون مایع موارد مزایده: ا
مدارک موردنیاز: طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه فهرست 
اقالم و اسناد مزایده با شماره تلفن 03152۷33594 تماس حاصل فرمایند.

مهلت ارسال مدارک: 1401/0۷/1۷ –
گفتنی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
پیشنهادات واصله در روز دوشنبه 1401/0۷/1۸ در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 

صورت جلسه خواهد شد. سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است.

کثر از  نحوه ارسال مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهادهای خود را حدا
خ یک شنبه 1401/0۷/1۷ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی،  ساعت 10 تا 12 مور
شرکت فوالد مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی، واحد فروش اقالم مازاد اطالعات 

تحویل دهند. 
 اطالعات تماس با کارشناس: 3152۷33594 0

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی: مزایده نوع آ
گهی: فروش ضایعات ذوبی )ته تاندیش و خرسک( از طریق مزایده عمومی موضوع آ

گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد ضایعات ذوبی )ته تاندیش و  متن آ
خرسک( خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 

سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 
با تلفن 03152۷3521۸ تماس حاصل فرمایید.

بازدید در تاریخ 1401/0۷/20 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد سبا با مکانیسم 
داخلی انجام می گیرد.

موارد مزایده: ته تاندیش، خرسک
مدارک موردنیاز: طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه فهرست 
اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

اقدام نمایند.
مهلت ارسال مدارک:1401/0۷/24 

گفتنی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
پیشنهادات واصله درروز دوشنبه 1401/0۷/25 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 

صورت جلسه خواهد شد.
کثر از  نحوه ارسال مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهادات خود را حدا
خ 1401/0۷/24 به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی،  ساعت 11 تا 12 یک شنبه مور
شرکت فوالد مبارکه،ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد 

تحویل نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: 03152۷3521۸ 

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی: مزایده نوع آ
گهی: فروش اقالم ضایعاتی و مستعمل از طریق مزایده عمومی موضوع آ

گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان درنظردارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود را از  متن آ
طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 
با تلفن 03152۷93193 تماس حاصل فرمایید.

بازدید در تاریخ 1401/0۷/12 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد مبارکه با مکانیسم 
داخلی انجام می گیرد.

موارد مزایده: گریس ضایعاتی، گازوئیل ضایعاتی
مدارک موردنیاز: طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه فهرست 
اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام 

نمایند.
مهلت ارسال مدارک: 1401/0۷/1۷

گفتنی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهادات واصله در روز دوشنبه 1401/0۷/1۸ در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 

صورت جلسه خواهد شد.
کثر از  نحوه ارسال مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهادات خود را حدا
ساعت 11 تا 12 یک شنبه مورخ1401/0۷/1۷ به آدرس اصفهان، کیلومتر ۷5 جنوب غربی، شرکت 
فوالد مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد تحویل 

نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: 03152۷93193 

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: استفاده از خدمات مشاور تخصصی در زمینه انجام مطالعات طرح  موضوع آ

جامع راه و راه آهن و حمل ونقل در شرکت فوالد مبارکه
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاور  متن آ
تخصصی در زمینه انجام مطالعات طرح جامع راه و راه آهن و حمل ونقل در شرکت فوالد مبارکه 
اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت 
می گردد جهت شرکت در مناقصه ضمن ارائه نامه اعالم آمادگی،  نسبت به ارسال مدارک و 

مستندات بر اساس موارد زیر اقدام نمایند.
مدارک موردنیاز:
1. تجربه و سوابق مشاور

2. توان مالی مشاور شامل صورت مالی حسابرسی شده
3. حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه

4. توان فنی، پشتیبانی، سیستم مدیریتی کارشناسی و اجرایی )چارت سازمانی( به همراه 
رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت

5. گواهینامه سالمت ایمنی از اداره کار
نحوه دریافت مدارک: شرکت های محترم می توانند مدارک خود را ایمیل یا پست کنند 
و همچنین پس از ارزیابی توسط کارفرما و در صورت کسب امتیاز الزم امکان دریافت اسناد 

مناقصه را خواهند داشت.
مهلت ارسال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است تا تاریخ 1401/0۷/12 

نسبت به ارسال اسناد و مدارک اقدام نمایند.

نحوه ارسال مدارک: شرکت های محترم می توانند اسناد و مدارک خود را به 
آدرس ۷5 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، مبارکه صندوق پستی 161-۸4۸15 مبارکه، 
واحد قراردادهای خرید ارسال کنند و همچنین نسبت به ارسال رزومه کاری به ایمیل 

shadow.mrz@gmail.com اقدام نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر بازرگانی با خانم هادی 
به شماره تلفن 03152۷33599 و اطالعات فنی با آقای ریاحی 09010039501 و اطالعات 

سیستمی با آقای شایان به شماره 03152۷3339۷ تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی: مناقصه عمومی دو مرحله ای )بار دوم( نوع آ
کر 45 تن به همراه ادوات مگنت 35 تن  گهی: خرید دو دستگاه ریج استا موضوع آ

جهت حمل و جابه جایی اسلب داغ و سرد
گهی: به استحضار می رساند شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به خرید دو  متن آ
کر 45 تن به همراه ادوات مگنت 35 تن جهت حمل و جابه جایی اسلب داغ  دستگاه ریج استا
و سرد از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند که 
دارای تخصص، توانایی و شرایط الزم می باشند تقاضا می گردد نسبت به ارسال مدارک و 

مستندات به شرح ذیل اقدام نمایند.

مدارک موردنیاز:
1- تجربه و سوابق فروش مرتبط

2- حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط
3- توان مالی شامل50 برابر مالیات سالیانه یا ۷0 برابر بیمه پرداختی سالیانه یا 3 برابر درآمد 

ناخالص سالیانه
4- توان خدمات فنی و پشتیبانی شامل تجهیزات و کارگاه تعمیرات و نگهداری، انبار قطعات 
یدکی، تیم خدمات فنی و پشتیبانی، ارائه گواهینامه مرتبط با آموزش کارکنان توسط سازنده 

کرها ریچ استا

بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسالی از شرکت های توانمند جهت مراحل بعدی دعوت 
به عمل خواهد آمد.

کثر تا تاریخ 0۷/20/ 1401 مهلت ارسال مدارک: حدا
نحوه ارسال مدارک: آدرس ۷5 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، صندوق پستی 161 

مبارکه، ساختمان مرکزی، امور قراردادهای توسعه
اطالعات تماس با کارشناس: 031512۷33۸0۷

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه شماره 1401400075  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه شماره 1401400073 آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه شماره 1401400074 آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه شماره 1401400072 آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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 اخیرا مفهوم »فوالد کربن خنثی« به چشم انداز اصلی صنعت فوالد به عنوان 
یکی از بزرگترین صنعت های آالینده جهان تبدیل شده است. در سال های 
برای  امیدوارکننده  گزینه ای  به عنوان  هیدروژن  از  استفاده  ایده  اخیر، 
تولیدکنندگان فوالد مطرح شده است. بااین حال، محدودیت های هیدروژن سبب شد که 

گزینه های دیگری نیز به عنوان رقیب برای کربن زدایی از صنعت فوالد مورد بررسی قرار گیرند.
گزارش ها نشان داد که حدود ۷0 درصد از تولید فوالد جهان به واسطه زغال سنگ انجام می گیرد. 
ازاین رو، تولید آهن خام سبز می تواند یک راهکار نویدبخش در سوق یافتن صنعت فوالد به سمت 
مفهوم فوالد کربن خنثی باشد. بااین حال، تولید  محصول فوالدی کربن خنثی به ویژه در صنعت 
فوالد چندان ارزان نیست و پیش بینی می شود که استفاده از راهکارهای سبز در طوالنی مدت 

بتواند هزینه ها را کاهش دهد.
در واقع، صنعت کنونی فوالد به شدت به زغال سنگ وابسته است و استفاده از آهن خام سبز 
می تواند راهکاری مؤثر در راستای کربن زدایی صنعت فوالد باشد. یکی از گزینه هایی که اخیرا 
بسیاری از تولیدکنندگان فوالد برای جایگزینی زغال سنگ به طور جدی بر آن متمرکز شده اند، 
استفاده از هیدروژن سبز است. مشکالت متعدد استفاده از هیدروژن سبز سبب شده محققان 
صنعت فوالد عالوه بر یافتن راه حل هایی برای برطرف کردن محدودیت های به کارگیری هیدروژن 
سبز، به دنبال یافتن راهکارهای دیگری نیز برای تولید فوالد سبز باشند. یکی از این راهکارها که 
نتایج امیدوارکننده ای را نیز در پی داشته است تولید آهن خام بدون استفاده از کربن مبتنی بر 
سوخت های فسیلی و تنها از طریق کربن تجدیدپذیر مبتنی بر زیست توده )Biomass( است. در 
شکل 1 میزان انتشار CO2 از انواع مختلف روش های فوالدسازی نشان داده شده است. اثبات 
شده که استفاده از زیست توده میزان انتشار CO2 را در مقایسه با دیگر سوخت ها به میزان 

قابل توجهی کاهش می دهد.
در بیـن انـواع زیسـت توده های حـاوی کربـن، بیوچـار )Biochar( اخیـرا توجهـات را به عنوان 
یک کاندیـدای بالقـوه بـرای جایگزینـی زغال سـنگ به خـود جلب کـرده اسـت. بیوچـار یک 
زغال تولیدشده از زیسـت توده گیاهی و ضایعات کشـاورزی اسـت که می تواند کربن را برای 
ح واره ای از فراینـد تولیـد بیوچـار کـه  مـدت طوالنـی در خـود ذخیـره کنـد. در شـکل 2 طـر

می تواند در نهایت سبب تولید بیوزغال، حرارت و الکتریسیته شود، نشان داده شده است.
-950 m2/gr بیوچار برخالف زغال سنگ، ساختاری متخلخل دارد و سطح ویژه آن، در حدود 
22۸ است که بسیار بیشتر از کک )m2/gr 1۷-16( و زغال سنگ )m2/gr 66( است. این ویژگی 
می تواند حین فرایند فوالدسازی اثرات مثبتی را به دنبال داشته باشد. بیوچار قابلیت کاربرد در 
نواحی مختلف صنعت فوالدسازی از معدن تا پایان خط تولید را داراست. در واقع، بیوچار را 
می توان با هدف کاهش انتشار CO2 و همچنین کاهش هزینه ها در نواحی مختلف کک سازی، 
زینترینگ و گندله سازی استفاده کرد و از آن به عنوان منبع کربن در فناوری های کوره بلند و کوره 
قوس الکتریکی بهره برد. در این راستا، شرکت تکنورد )Tecnored( گزارش کرده است که با 
جایگزینی بیوچار به جای زغال سنگ و تولید آهن خام سبز می توان آالیندگی صنعت فوالد را تا 
100درصد کاهش داد. عالوه بر این، استفاده از بیوچار می تواند هزینه های تولید به روش سنتی 
کوره بلند را نیز تا حدود 10تا15 درصد کاهش دهد. همچنین، خواص بیوچار نشان داد که هنگام 
استفاده از آن، سایش الکترودها در فرایند کوره قوس الکتریکی به حداقل می رسد. برای اولین 
بار شرکت معدنی واله )Vale( برزیل از بیوچار در تولید گندله در مقیاس صنعتی استفاده کرد. 
آن ها 25درصد از انرژی مصرفی کوره پخت گندله خود را با بیوچار تأمین کردند و توانستند میزان 
انتشار کربن را تا حدود 10درصد کاهش دهند. این کارخانه گندله سازی که قصد دارد گندله های 
گر در 12 کارخانه  کم کربن را به عنوان گندله سبز روانه بازار تجاری کند، بر این باور است که ا
گندله سازی خود از بیوچار استفاده کند، انتشار گازهای گلخانه ای تا حدود 16درصد کاهش 
می یابد. آن ها هدف خود را کاهش 33درصدی انتشار گازهای گلخانه ای در سال 2030 میالدی 
و تبدیل شدن به یک کارخانه کربن خنثی تا سال 2050 میالدی با استفاده از بیوچار تعیین 
کرده اند. به طورکلی نقشه راه  های متفاوتی در زمینه استفاده از بیوچار در صنعت فوالد مطرح 
شده است. در شکل 3 طرح واره ای از یک سیستم فوالدسازی مبتنی بر زیست توده نشان داده 
شده است. با توجه به این طرح واره مشخص است که CO2 موجود در اتمسفر می تواند به عنوان 
منبع کربن زیست توده توسط گیاهان سبز در طول فرایند رشد ذخیره شود. در نهایت، می توان 
با کمک روش های مختلف، زیست توده را تولید و از آن به عنوان عامل احیا یا عامل حرارت دهی 

در فرایند فوالدسازی استفاده کرد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

تلسکوپ فضایی جیمز وب و چالش دانش ستاره شناسی آیرودینامیک ترین وسیله نقلیه جهان معرفی شد

تلسکوپ فضایی جیمز وب با عملکرد خارق العاده اش در بررسی جهان 
که در  تلسکوپ  این  کرده است.  را حیرت زده  آغازین، ستاره شناسان 
قرار  خورشید  مدار  در  زمین  از  کیلومتری  میلیون  تقریبی ۱.6  فاصله ی 
دارد تصاویری از کهکشان های دوردست ثبت کرده که نور آن ها به چند 
میلیون سال اول یا در فاصله ی کمی پس از بیگ بنگ بازمی گردد. رصد 
کهکشان های آغازین یکی از مأموریت های اصلی تلسکوپ جیمز  این 
وب برای دیدن اعماق فضا و گذشته  جهان است.

دارد،  الکتریکی  خودروهای  در  بسیاری  اهمیت  پایین  کشش  ضریب 
کم تر  که به آن ها اجازه می دهد مسافت بیشتری را با مصرف انرژی  چرا
کمپانی Lightyear، خودروی برقی زیرو سوالر با  کنند. طبق ادعای  طی 
کشش ۰.۱۷۵ آیرودینامیک ترین وسیله نقلیه در جهان است.  ضریب 
این خودرو به لطف ماهیت لغزنده خود اثربخشی زیادی دارد، به طوری که 
کامل می تواند  کیلووات این خودرو در صورت شارژ  کوچک 6۰  باتری 
پیمودن مسافتی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر را محقق سازد.

پنج شرکت جهانی با مهارت های 
A+ در حوزه مدیریت دانش

با اینکه سالیان زیادی از شکل گیری مفهوم یادگیری 
سازمانی گذشته، هنوز هم یادگیری سازمانی برای بسیاری از 
افراد یک مفهوم گیج کننده به حساب می آید. دانش موضوعی 
انتزاعی است )قابل لمس نیست(، درنتیجه درک دانش، نحوه 
مدیریت دانش و انتشار آن می تواند برای بعضی از افراد سخت 
باشد. با وجود این سختی، مدیریت دانش الزمه موفقیت هر 
کسب وکاری است. در ادامه از ۵ شرکت با مهارت های جهانی 

A+ در حوزه مدیریت دانش صحبت می کنیم.
)Ford( شرکت فورد

که از بهترین  این شرکت خودروسازی جهانی مدت هاست 
روش های مدیریت دانش استفاده می کند. مدیریت دانش به 
همراه بسیاری از عوامل دیگر به این شرکت اجازه داده است تا بارها 
از ورشکستگی نجات پیدا کند و همچنان یک شرکت سودآور باقی 
بماند. فورد همواره از اصول مدیریت دانش در فرایندهای توسعه 
محصول استفاده می کند. در همان اوایل آمدن اینترنت، فورد از 
نرم افزار مبتنی بر دانش و وب استفاده کرد تا استانداردهای کیفی 
محصوالت خود را در سراسر خط تولید یکپارچه کند. انطباق با 
شرایط، به فورد اجازه داده است کیفیت محصوالت اولیه خود را 
تا 1۸ درصد افزایش دهد و هزینه گارانتی محصوالت خود را 1 

میلیارد دالر کاهش دهد.
عملکرد مدیریت دانش این شرکت در زمینه اتومبیل فوق العاده 
بوده، زیرا فورد مدت هاست که از مدیریت دانش استفاده می کند 
و در این زمینه تجربه کافی دارد. این شرکت هر زمان که بخواهد 
می تواند رویکرد سازمانی خود را درخصوص مدیریت دانش به 

شکل سودمندی اصالح کند.
شرکت GE)جنرال الکتریک(

ما در عصری زندگی می کنیم که با حجم زیادی از داده ها اشباع 
شده است. برای اطمینان از ساده سازی فرایندهای تجاری، مهم 
ک بگذاریم و مدیریت کنیم. این  است که این داده ها را به اشترا
کاری است که جنرال الکتریک به خوبی آن را انجام می دهد. با این 
تفاسیر جنرال الکتریک یکی دیگر از شرکت های پیشتازی است 
که شیوه های مدیریت دانش را با موفقیت اجرا کرده است. این 
شرکت از طریق شورای اجرایی که ایجاد کرده یکی از نمونه های 
خوب اجرای مدیریت دانش به شمار می آید. این شورا شامل 
مجموعه ای از مدیران است که برای تبادل اطالعات و تجربیات، 
امکان  کار  این  می دهند.  تشکیل  دوروزه  جلسه هایی 
ک گذاری دانش را در گسترده ترین سطوح شرکت فراهم  به اشترا
می کند و به مدیریت اجازه می دهد بر موفقیت ها و شکست های 

کسب وکار کنترل داشته باشد.
)Amazon( شرکت آمازون

آمازون از همان زمانی که وارد تجارت الکترونیک شد )یعنی در 
اواخر دهه 90(، در مدیریت دانش سرآمد بود. این شرکت برای 
تأمین نیازهای دانشی کارکنان خود از اصول مدیریت دانش و 
تجربه کاربری چندهسته ای استفاده می کند. یکی از اصول 
شرکت آمازون این است که رابطی واحد برای پاسخ گویی به 
نیازهای همه کاربران ایجاد می کند. این رابط کاربری واحد، 
پروسه فهرست کردن و یافتن کاالها را آسان تر می کند. نیازهای 
کاربران شامل فروش کتاب ها، انواع تجهیزات و حتی خطوط 
تولید خود شرکت، شامل هر کاالی قابل تصوری مانند بلندگوهای 
بلوتوث یا فوم غلتک است. شرکت آمازون یکی از موفق ترین 
کسب وکار خود از مدیریت دانش  که در  شرکت هایی است 

استفاده می کند. 
Pratt & Whitney

Pratt & Whitney یک تولیدکننده بین المللی در صنعت 
هوافضاست. این شرکت در سال 2015 سود عملیاتی 1.9 میلیارد 
دالر را با درآمد 14 میلیارد دالری گزارش کرد. با توجه به سود 
هنگفتی که این شرکت به دست آورد، عملکرد موفق مدیریت 
دانش این شرکت مدت زیادی مورد مطالعه قرار گرفت. جالب 
است بدانید چند سال پیش، شرکت Pratt & Whitney متوجه 
شد که نیمی از مهندسانش به زودی بازنشسته می شوند و همین 
اتفاق باعث شد آن ها به دنبال پیدا کردن راهی برای حفظ دانش 

کارکنان مهم خود باشند.
در نتیجه شرکت به این موضوع پرداخت که چگونه می تواند 
دانش درون شرکت را سیستماتیک و متمرکز کند؛ به عبارتی چطور 
موقع مواجهه با مشکل خروج خبرگان، رفتار مؤثرتری داشته 
باشد. شرکت قصد داشت دانش کلیدی کارکنان متخصصان را 
حفظ کند. سیاست های اجرایی در همین راستا به شرکت اجازه 

داد تا بیش از 25 میلیون دالر پس انداز کند.
بانک جهانی

بانک جهانی برای مدت زیادی تالش کرد تا فعالیت های خود را 
غیرمتمرکز کند: یعنی از یک مؤسسه مالی مستقر در واشنگتن که 
صرفا مدیریتی از باال به پایین دارد، تبدیل به شرکتی شود که 
ک دانش و اطالعات توانمند  مشتریان خود را از طریق اشترا
می کند. این تصمیم مسیری طوالنی و سخت پیش روی شرکت 
قرار می داد. بعد از انجام پروژه هایی برای تحقق بخشیدن به این 
تصمیم، امروزه بانک جهانی در سیستم مدیریت دانش خود 

پیچیدگی های زیاد و عمیقی دارد.
نتیجه گیری

هر یک از این کسب وکارها و کمپانی هایی که در باال به آن ها اشاره 
شد، رویکرد متفاوتی به مدیریت دانش دارند؛ اما وجه مشترک 
همه آن ها تعهد به اجرای شیوه های مدیریت دانش و مشاهده 
تأثیر آن ها در کسب وکارشان است. نتیجه این تعهد، موفقیت 

چشمگیر و سودآوری کسب وکار است.
www. inknowtex.ir:منبع  

Uber اخیرا اعالم کرد که در حال پاسخ گویی به یک حادثه امنیت اطالعات  
است و برای بررسی این حادثه با نهادهای قانونی ارتباط برقرار کرده است. در 
طول این بررسی، بسیاری از ارتباطات داخلی و سیستم های مهندسی این 

شرکت به حالت offline درآمدند.
هکر 1۸ساله ای که مدعی است به سیستم های شرکت Uber نفوذ کرده، معتقد است سطح امنیت 
این شرکت پایین است. این هکر با استفاده از مهندسی اجتماعی توانست به حساب کاربری 
Slack یکی از کارکنان شرکت نفوذ و وی را به تحویل دادن رمز عبوری ترغیب کند که دسترسی به 
 Uber را امکان پذیر می نمود. وی همچنین ادعا کرده که روی سرویس های ابری Uber سیستم های

شامل AWS و GCP، سطح دسترسی راهبری سیستم را به دست آورده است.
 بنابر اظهارات مدیر ارشد امنیت اطالعات در شرکت امنیتی Acronis، مهاجم توانسته به 
 )Endpoint Detection and Response(  EDR و پورتال Slack سیستم های تولید، واسط مدیریتی
شرکت دسترسی پیدا کند، اما هنوز مشخص نیست که چگونه پس از به دست آوردن رمز عبور 

مذکور، مکانیسم احراز هویت دوعامله را خنثی کرده است.
Uber اعالم کرده است که به موازات بررسی حادثه، هرگونه اطالعات جدید در رابطه با آن را در اختیار 

ذینفعان قرار خواهد داد.
TC :منبع خبر  

 مهاجمان سایبری در حال بهره برداری از خبر فوت ملکه الیزابت دوم برای 
اجرای حمالت فیشینگ به منظور سرقت اطالعات هویتی حساب کاربری 

Microsoft کاربران اینترنت هستند.
 در این حمالت، عوامل تهدید از طریق ارسال ایمیل های فیشینگ با موضوع برگزاری رویداد 
مجازی برای یادبود ملکه، کاربران را ترغیب می کنند تا با کلیک روی لینک مرتبط، در این رویداد 
شرکت کنند. با کلیک کردن روی لینک مذکور، کاربران به یک صفحه جعلی هدایت خواهند شد 

که اطالعات هویتی حساب کاربری Microsoft را از ایشان می رباید.

کـرده اسـت، ولـی تمرکـز اصلـی ایمیل هـای  گرچـه ایـن حملـه در سـطح جهانـی گسـترش پیدا
فیشـینگ بـر کشـورهای ایاالت متحـده آمریـکا، انگلیـس، ایرلنـد، آلمـان، سـوئد و کـره جنوبـی 

بـوده اسـت.
جهت پیشگیری از مخاطرات مرتبط با این تهدید و تهدیدهای مشابه، به کاربران اینترنت توصیه 
می شود هنگام دریافت ایمیل و پیام های متنی با عناوین جذاب و در هنگام برقراری ارتباط در 

فضای مجازی، هوشیاری و دقت الزم را داشته باشند.
Bitdefnder :منبع خبر   

Uber نفوذ یک نوجوان 18ساله به شبکه داخلی شرکت

بهره برداری از خبر فوت ملکه الیزابت دوم
Microsoft برای سرقت اطالعات هویتی حساب کاربری 

امنیت سایبری 

بیوچار قابلیت کاربرد در نواحی مختلف صنعت 
فوالدسازی از معدن تا پایان خط تولید را داراست. 
در واقع، بیوچار را می توان با هدف کاهش انتشار 
CO2 و همچنین کاهش هزینه ها در نواحی مختلف 
کک سازی، زینترینگ و گندله سازی استفاده کرد و از 
آن به عنوان منبع کربن در فناوری های کوره بلند و کوره 

قوس الکتریکی بهره برد

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

 زغال زیست توده گیاهی )بیوچار(
رقیبی برای هیدروژن سبز در مسیر کربن زدایی از صنعت فوالد

. ح واره ای از فوالدسازی مبتنی بر بیوچار شکل 3- طر .شکل 1- کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای فناوری های مختلف فوالدسازی. شکل 2- فرایند تولید بیوچار به عنوان زغال سبز
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روز جهانی ناشنوایان

 اجتمـــــا             عـــــــی

از غر زدن اجتناب کنیداحساس تنهایی و پیامدهای آن

احساس تنهایی می تواند تأثیرات منفی بر سالمت جسمی و روانی فرد 
کید فزاینده بر تأمین رفاه و آسایش احساسی و  داشته باشد. با وجود تأ
روانی انسان ها اما هنوز احساس تنهایی موضوع قابل مالحظه و چالشی 
کارشناسان پیامدهای احساس تنهایی و  گفته  مهم در جوامع است. به 
کی بر سالمتی داشته باشد،  منزوی بودن شدید است و می تواند اثر خطرنا
هزینه های خدمات درمانی را افزایش دهد و حتی به مرگ منجر شود.

افراد  شدند  مدعی  خود  یافته های  تازه ترین  در  فنالندی  محققان 
بدبین، بدگمان و غرغرو بیش از سایرین در معرض ابتال به زوال عقل 
قرار دارند. این صفات و ویژگی های رفتاری و شخصیتی با مشکالت 
آنان  مطالعات  هستند.  مرتبط  نیز  قلبی  بیماری های  مانند  سالمتی 
ارتباط بین بدبینی و زوال عقل را البته نه لزوما به معنای اینکه بین 
این دو رابطه علت و معلولی وجود دارد، نشان می دهد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله سیدعلی 
شریعتی شاغل در  آهن سازی، مرتضی نصوحی شاغل 
در فوالدسازی و  محمدرضا نادری شاغل در نورد سرد در 
غم درگذشت پدر ،ولی اهلل دهقانی شاغل در نورد گرم در 
غم درگذشت مادر و غالمرضا جعفری شاغل در اجرای 

واحدها  دذر غم درگذشت مادر   به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان  خیراهلل عالی پور  

دار فانی را وداع گفت و به دیار حق شتافت.
به محضر  را  این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر 
خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای 
آنان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

مناسبت 

8 مهرماه برابر با ۳۰ سپتامبر، روز جهانی ناشنوایان   
است. هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با 
گاهی عموم مردم  و  ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آ
سیاست مداران  از مشکالتی است که این قشر توان خواه با 

آن روبه رو هستند.
دلیل نام گذاری  

دوم تا هشتم مهرماه هر سال به عنوان هفته جهانی ناشنوایان 
نام گذاری شده است. نام گذاری این هفته مصادف با هفته آخر 
سپتامبر، گرامیداشت سالروز فوت »دکتر شرایر« است. وی اولین 
رئیس ناشنوای فدراسیون ناشنوایان و دانشگاه گالوت بود. روز 
جهانی ناشنوایان هر سال در آخرین یکشنبه ماه سپتامبر گرامی 
داشته شده تا توجه عموم مردم، سیاستمداران و مقامات را 
به دستاوردهای ناشنوایان جلب کند. در طول این رویداد، 
سازمان های سراسر جهان  تشویق می شوند تا عالوه بر توجه به 
خواسته ها و نیازهای افراد ناشنوا به افزایش حقوقشان در سراسر 

جهان نیز کمک کنند.
روز ناشنوایان در ایران  

در ایران نیز از سال 13۸0 که شورای فرهنگ عمومی، با پیشنهاد 
روز ۸ مهرماه به عنوان روز جهانی ناشنوایان در ایران موافقت 
کنون این مراسم برگزار می شود. در این هفته مراسم و  کرد، تا
جشن هایی از سوی انجمن بین المللی ناشنوایان با همکاری 
فدراسیون اتحادیه های ناشنوایان و همچنین اتحادیه اروپایی 

ناشنوایان در سراسر جهان برگزار می شود.
در تمامی کشورهای دنیا ازجمله ایران، از دیرباز اقداماتی برای 
رشد و آموزش کودکان ناشنوا و نیز بهبود کیفیت زندگی آن ها انجام 
شده است که از آن جمله می توان به ابداع زبان اشاره، اختراع 
دستگاه های بهبود شنوایی ازجمله سمعک، ایجاد شرایط 
مناسب برای آموزش و تعلیم و تربیت ناشنوایان و نیز ایجاد زمینه 

اشتغال و نیز برخورداری از سایر حقوق مدنی اشاره کرد.
  اهداف روز جهانی ناشنوایان

از جمله اهداف روز جهانی ناشنوایان می توان به این موارد اشاره 
کرد:  ترویج درک مشکالت افراد ناشنوا در جامعه در سراسر جهان؛ 
افزایش انگیزه افراد ناشنوا به یادگیری زبان اشاره به عنوان یک 
حق انسانی ضروری؛  تهیه منابع موردنیاز در جامعه برای افراد 
ناشنوا؛ ارتقای حقوق بشر افراد ناشنوا در مورد دسترسی برابر به 
آموزش وپرورش و فناوری های مدرن؛ شناسایی ناشنوایان در 
جامعه؛ اختصاص مساعدت هایی به عنوان امتیاز به جامعه 
ناشنوایان با کمک سازمان ها و مؤسسات مربوطه؛ ارائه امکانات 
گاهی عموم مردم از طریق پوستر، جزوه،  رایگان به این قشر؛ آ
اعالمیه، سمینارهای مفید و نصب عالئم در خصوص خطراتی 

که این قشر را تهدید می کند.
www.tabnak.ir :منبع    

رفتار بچه ها اغلب آینه تمام نمای رفتار والدین 
است. به همین دلیل والدین باید در برخورد با بچه ها 
یک استراتژی درست و حساب شده، به ویژه در 

عکس العمل به رفتارهای خوب و پسندیده داشته باشند.
عکس العمل و موضع گیری والدین در برابر رفتار خوب بچه ها، نقشی مهم 
و حیاتی در تربیت و پیشرفت آن ها ایفا می کند. در اغلب موارد، رفتار خوب 
کودک فقط به تحسین او خالصه می شود؛ اما این تعریف و تمجید به چه 
شکلی باید باشد؟ گاهی الزم است تعریف ها و تشویق های والدین خاص 
و ویژه باشد، اما گاهی اوقات نیز نیازی نیست قضیه را بزرگ کنید و یک 

تمجید ساده کافی است.
زمانی که فرزندتان در یک حیطه خاص، تالش بسیاری کرده و درنهایت 
این تالش ها به موفقیت و پیروزی وی ختم شده است، الزم است او را به 
بهترین شکل ممکن تشویق کنید. به عنوان مثال، امتحانات مدرسه و 
کسب بهترین نمرات در دشوارترین درس ها قطعا آسان نیست؛ بنابراین 
گر فرزندتان از پس چنین کاری برآمده، در تشویق وی سنگ تمام  ا
بگذارید؛ اما مثال زمانی که کودکتان در چیدن یا جمع کردن میز یا سفره 
به شما کمک می کند، یک تشویق کالمی ساده و کوتاه کفایت می کند. 
شاید حتی بهتر باشد که تمجید خود را در عمل به وی نشان دهید، مثال 
او را نوازش کنید. در تمام موارد، مهم این است که رفتار خوب فرزندتان 

را نادیده نگیرید و مهر و محبت مادرانه یا پدرانه خود را نثار وی کنید.
توجه مثبت

رفتار والدین همیشه مهم و سازنده است و به طور مستقیم در شکل گیری 
شخصیت کودکان اثر دارد. این احتمال وجود دارد که کودک با مشاهده 

رفتار و روش منفی والدین خویش، چنین رفتارهایی را چندین برابر قوی تر 
در زندگی خویش پیاده کند. به همین دلیل، زمانی که کودکتان عصبانی 
است و سعی می کند با رفتارهای پرخاشگرانه توجه دیگران را به خود 
جلب کند، شما در مقام والدین او، الزم است که خوددار و صبور باشد و 

عکس العملی نشان ندهید.
در عوض، توجه مثبت همیشه کارگشاست و کلید موفقیت شما خواهد 
بود. به عنوان مثال، وقتی فرزندتان نمره خوبی کسب کرده، در موقع 
شام که همه خانواده حضور دارند، از فرصت استفاده کنید و این موفقیت 
را جشن بگیرید و او را تشویق کنید. به این ترتیب کودک می فهمد که کار 
خوبی انجام داده و به خاطر آن مورد تشویق قرار گرفته است. همین حس 
خوب، وی را به سمتی هدایت خواهد کرد که برای تکرار این تشویق ها، 

باز هم کارهای خوب و مثبت انجام دهد.
نکته ای که نباید فراموش کرد این است که توجه مثبت بیش ازحد 
ممکن است گاهی اوقات مضر و آسیب زننده باشد. به همین دلیل 
توصیه می شود در تشویق بچه ها زیاده روی نکنید. در حقیقت، افراط در 
تشویق، به نوعی آن ها را شرطی خواهد کرد. یعنی کودک کار خوبی انجام 

می دهد، فقط به این خاطر که تشویق شود و نه به خاطر نفس عمل.
راهکارهای کلیدی برای بهبود رفتارهای کودک

برای بهبود رفتارهای کودک، روش های متعددی وجود دارد که نه تنها 
به شما امکان می دهد مشکالت رفتاری دلبندتان را به حداقل برسانید، 
بلکه چه بسا راه را برای بروز و شکل گیری رفتارهای خوب و موردعالقه تان 

باز خواهد کرد.
در وهله اول،  رفتارهای خوب کودک باید مورد قدردانی قرار بگیرند. لبخند 

و نوازش والدین و نیز تعریف و تمجیدهای ایشان بهترین هدیه برای 
کودک است. رفتن به پارک یا سینما نیز گزینه های دیگری برای تشکر از 

کودک محسوب می شوند.
در وهله دوم، والدین باید در عمل به کودک نشان دهند که به او افتخار 
می کنند و از او کامال راضی هستند. در این روش تربیتی، احتمال اینکه 
کودک کارهای خوبش را تکرار کند، افزایش می یابد و از همه مهم تر، 

عزت نفس او تقویت می شود.
گر رفتار بدی از کودکتان سر زد، بیش ازحد روی این قضیه  در وهله سوم، ا
مانور ندهید. چون توجه به رفتارهای منفی او، احتمال تکرار چنین 
رفتارهایی را بیشتر و بیشتر می کند. در چنین موقعیت هایی صبور باشید 
و از کوره درنروید، اما درعین حال بکوشید رفتارهای خوب فرزندتان را 

تقویت کنید.
در وهله چهارم، سه مرحله فوق را به دقت اجرا کنید و در رعایت آن ها 
قاطع باشید. قطعا در عمل با مشکالت زیادی مواجه خواهید شد، چون 
کودکان با هم یکسان نیستند و هر کودکی قلق خاص خودش را دارد؛ 
بنابراین نمی توان یک نسخه واحد را برای همه تجویز کرد. بااین حال 

یادتان باشد که صراحت و پشتکار والدین همیشه حرف اول را می زند.
این نکته کلیدی را همیشه به خاطر داشته باشید که آموزش ارزش ها 
و رفتارهای خوب در بطن خانواده، به کودک کمک می کنند بعدها در 
اجتماع نیز رفتارهای مناسبی داشته باشد؛ بنابراین والدین باید همیشه 
به خود یادآوری کنند که آینه فرزندشان هستند و به همین دلیل در هر 

شرایطی باید به درستی رفتار کنند و بهترین خود را به نمایش بگذارند.
www.salamat.ir :منبع   

در برابر
 رفتار خوب کودک 
چگونه رفتار کنیم؟

اطالعیه

 شادروان  خیراهلل عالی پور  

مستندات الزم جهت دریافت 
هزینه عینک طبی

به منظور اجرای بهینه قرارداد درمان و ارائه خدمات   
مناسب به بیمه شدگان محترم شرکت فوالد مبارکه، به 
اطالع می رساند در خصوص مستندات الزم جهت 
دریافت هزینه عینک طبی، مراتب ذیل را رعایت فرمایند:

•اخذ دستور چشم پزشک یا اپتومتریست جهت تهیه 
عینک طبی؛

کز مجاز ساخت و فروش عینک طبی؛ کتور معتبر از مرا •اخذ فا
کز بینایی سنجی معتمد بیمه جهت اخذ  •مراجعه به مرا

تأییدیه مربوطه؛
• مراجعه به دفاتر بیمه جهت رسیدگی و پرداخت طبق 

مفاد قرارداد؛
کز بینایی سنجی  بدیهی است هرگونه تغییر در لیست مرا

معتمد متعاقبا اعالم خواهد شد.
شرکت سهامی بیمه ایران
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تیم منتخب والیبال جوانان دختر اصفهان با حضور 
8 بازیکن از فوالد مبارکه سپاهان بر سکوی نخست 

کشور ایستاد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم منتخب 
والیبال جوانان اصفهان که از 20 شهریورماه برای مرحله نهایی مسابقات 

قهرمانی جوانان کشور راهی زنجان شده بود، با درخشش ستاره های 
فوالد مبارکه سپاهان به عنوان قهرمانی کشور دست یافت. دختران 
والیبالیست اصفهان پس از گذر از سد آذربایجان غربی، کرمان، مازندران، 
تهران و توابع تهران به قهرمانی کشور رسیدند. در ترکیب این تیم خانم ها 
کرم داوودی، هاجر ربیع و انیسه یاوری به ترتیب به عنوان سرمربی، مربی  ا

و بدن ساز حضور داشتند که در رقابت های لیگ دسته یک دختران 
کشور در کنار طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان خواهند بود.همچنین 
مهدیه رحیمی، مائده جباری، محدثه جباری، صدف هاشمی و هستی 
نصر اصفهانی پنج نماینده سهمیه جوانان فوالد مبارکه سپاهان در تیم 

منتخب اصفهان بودند که جام قهرمانی کشور را باالی سر بردند.

اطالعیه استفاده همکاران پیمانکار

 از خدمات استخر فوالد

بازدید از ورزشگاه نقش جهان

ضمن آرزوی سالمتی برای همکاران محترم شاغل در   
شرکت های پیمانکار فوالد مبارکه، بدین وسیله به اطالع 
می رساند پیرو سیاست های ابالغی مدیرعامل محترم فوالد 
مبارکه در خصوص توجه به سالمت همکاران پیمانکار، 
مطابق هماهنگی به عمل آمده با واحد امور ورزش و خدمات 
عمومی شرکت فوالد مبارکه، مقرر شد کارکنان پیمانکار در 
روزهای دوشنبه هر هفته بعد از وقت اداری، در سه سانس 
)ساعت های16:15، 1۷:30 و 1۸:45  و در هر نوبت صد نفر( از 
کارکنان پیمانکار  کنند.  استخر داخلی شرکت استفاده 
می توانند در روزهای کاری فقط از ساعت۸:30 تا10:30 از 
طریق تماس با خدمات پرسنلی مربوط به ناحیه خود اقدام 
به رزرو استخر در ساعت دلخواه کنند. شماره تماس خدمات 

پرسنلی پیمانکاران هر ناحیه به شرح زیر است:
خدمات پرسنلی ناحیه آهن سازی آقای بهرامی 

شماره 34452
خدمات پرسنلی ناحیه فوالدسازی و تعمیرات نسوز 

آقای قربانی شماره 36۸03
خدمات پرسنلی ناحیه نورد گرم آقای مانیان شماره 

349۷0
کبری شماره  خدمات پرسنلی ناحیه نورد سرد آقای ا

326۷3
خدمات پرسنلی نواحی فنی و پشتیبانی آقای باقری 

شماره 36۸۷5
خدمات پرسنلی نواحی ستادی و اجرای پروژه ها 

آقای عبدالبراتی شماره 33303
ج از ساعت اعالم شده امکان ثبت نام  بدیهی است خار

وجود ندارد.

شهرزاد نصوحی، صابر حیدری و حامد شمس، به   
ترتیب سه کاپیتان تیم های ملی نوجوانان دختر، نوجوانان 

پسر و نوجوانان پسر ساحلی هستند.
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در  به 
بازیکنان طالیی پوش در سطح ملی،  راستای درخشش 
شهرزاد نصوحی بازیکن تیم هندبال بانوان بزرگسال باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان و کاپیتان تیم ملی هندبال نوجوانان 
دختر، صابر حیدری بازیکن تیم هندبال بزرگساالن سپاهان و 
کاپیتان تیم ملی هندبال نوجوانان پسر، به همراه حامد شمس 
بازیکن تیم هندبال نوجوانان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و 
کاپیتان تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان پسر، توانسته اند 
با درخشش در رشته هندبال، کاپیتانی رده های مختلف ملی 

این رشته را به  دست آورند.
گفتنی است هر سه تیم ملی نوجوانان ایران، برای نخستین 
بار در طول تاریخ هندبال ایران توانستند سهمیه مسابقات 
قهرمانی جهان را در سال 1401 کسب کنند که کاپیتان های 

طالیی پوش در این موفقیت نقش بسزایی داشتند.

بدین وسیله به اطالع همکاران شاغل در فوالد مبارکه 
می رساند با توجه به افتتاح موزه باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه سپاهان، کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه 
می توانند جهت بازدید از ورزشگاه بزرگ نقش جهان در روز 
خ 1401/0۷/14، از  روز شنبه 1401/0۷/02 تا  پنج شنبه مور
1401/0۷/13 با شماره تلفن 3214۸ تماس حاصل کنند و 
اقدام به ثبت نام نمایند. شایان ذکر است همکاران گرامی 
می توانند به همراه خانواده محترم خود از نمایشگاه باشگاه 

فوالد مبارکه سپاهان و ورزشگاه نقش جهان بازدید کنند.

برتری سپاهان نوین برابر النجف پیروزی هندبال فوالد مبارکه سپاهان در دیدار دوستانه

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم فوتبال النجف 
عراق که به دعوت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اردوی تدارکاتی خود را 
در کمپ صفائیه برپا کرده است، در دومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف 
سپاهان نوین رفت که این دیدار در پایان نود دقیقه با حساب یک بر صفر 
به سود سپاهان نوین پایان یافت. تک گل این دیدار را محمد عسگری وارد 
دروازه النجف کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، عصر دوشنبه ۲9 
شهریورماه،  تیم هندبال سپاهان در دیداری دوستانه و در سه تایم ۲۵ 
دقیقه ای برابر سپاهان نوین به میدان رفت. در نهایت این دیدار با برتری 
۳۵ بر ۳۲ به سود طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید. 
این دو تیم برای حضور پرقدرت در لیگ برتر کشور خود را آماده می کنند 
تا در هفته دوم مهرماه اولین بازی خود را به نمایش بگذارند.
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   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش - 
منابع انسانی پیمانکاران فوالد مبارکه

سه افتخار   فوالد مبارکه سپاهان در 

تیم های ملی هندبال

ح بزرگ پایش طر

 وضعیت جسمانی کارکنان

خبـــــــر کوتاه

اطالعیه

قهرمانی  تیم والیبال جوانان اصفهان با درخشش طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان

بیست وپنجمین جشنواره یک ربع قرن فعالیت امور ورزش گروه توکافوالد با قهرمانی 
توکاسبز به پایان رسید.

ورزشکاران توکاسبز با حمایت مدیران و زحمات و پیگیری و تالش دلسوزانه نماینده ورزش خود، 
با کسب 490 امتیاز، مقتدرانه عنوان قهرمانی رده بندی کلی بیست و پنجمین جشنواره ورزشی 

گروه توکا فوالد را تصاحب کردند.
 ورزشکاران نسوز آذر هم با پشتیبانی مدیرعامل و زحمات نمایندگان ورزش خود توانستند با 32۷ امتیاز همانند 
دوره قبل حائز  مقام نایب قهرمانی رده بندی کلی این جشنواره گردند.ورزشکاران توکافوالد نیز با بهره گیری از 
چندین چهره شاخص ورزشی توکا به ویژه در بخش بانوان، در حضور شرکت های با نفرات بیشتر، با 225 امتیاز 
عنوان سوم را کسب نمودند.شرکت های حمل ونقل توکا، صنایع نسوز توکا، میرکو، فوالد کاال، توکاریل، بهسازان 

خاورمیانه، آسیا سیر ارس، ایران ذوب، بهین ریل، توکانیرو، صنایع برش، تاراز، توکا تدارک و توکاتولید طبق جدول 
مربوطه به ترتیب عناوین چهارم تا هفدهم را کسب کردند.

حضور هفده شرکت در این جشنواره بزرگ و نمونه ورزش کارگری در سطح استان و کشور نماد بارز همبستگی در 
بین شرکت های بزرگ و موفق گروه توکافوالد است که بیست و پنجمین دوره آن از اوایل زمستان 1400 شروع شد 

و به علت شرایط ناشی از همه گیری کرونا تا پایان تابستان 1401 ادامه یافت.
این جشنواره ورزشی در رشته های والیبال، تنیس روی میز، بسکتبال 5-3-1، شنا، بدمینتون و شطرنج برای 
بانوان و فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، پرتاب پنالتی بسکتبال، شنا، شطرنج و دو صحرانوردی برای آقایان 
انجام شد. در این جشنواره بزرگ ورزشی حدود هزار نفر از کارکنان و خانواده های درجه یک آنان حضور داشتند 

و برگ زرین دیگری بر فعالیت های اجتماعی گروه توکافوالد افزودند.

مسئله افزایش قد یکی از دغدغه های مهم  بسیاری 
گر فرد دچار بیماری خاصی  از افراد جامعه است. ا
نباشد، ژنتیک تأثیر عمده ای به داشتن قد بلند و یا 
کوتاه دارد، اما آیا عواملی هستند که در افزایش قد مؤثر باشند؟ بله، 
عواملی مثل تغذیه و ورزش هم نقش بسزایی در بلندی قد افراد 
ایفا می کند. ما در این شماره از خبرنامه فوالد به یک تمرین ورزشی 
به منظور افزایش قد پرداخته ایم. با دقت حرکت را یاد بگیرید و آن ها 

را برای انجام در برنامه روزانه تان بگنجانید.
بلند کردن پاها یک تمرین چالش برانگیز است که عضالت مرکزی و پشت 
شما را هدف قرار می دهد. شما می توانید این تمرینات را پس از گرم کردن 
در حد توان بدون فشار تخریب کننده بر روی بدن خود انجام دهید. 
برای انجام این تمرینات به یک میله بارفیکس نیاز دارید. شدت انجام 

تمرینات به میزان توان شما بستگی دارد.
1 - میله بارفیکس خود را طوری تنظیم کنید که وقتی صاف ایستاده اید 

و دستان خود را باالی سر برده اید، میله از دستان شما باالتر باشد. 

  
2 - حتما 5 تا 10 دقیقه بدن خود را گرم کنید تا موقع تمرین آسیبی 
نبینید. هر نوع فعالیتی، مانند پیاده روی سریع، دوچرخه ثابت یا 
طناب زدن را انتخاب کنید. فقط مطمئن شوید که ضربان قلب خود 

را افزایش می دهید.

3 - دستان خود را تا عرض شانه ها باز کنید و باالی سر ببرید. کف دستان 
شما به سمت جلو باشد. بازوهای خود را درراستای شانه های خود نگه 
دارید تا فرم خوبی داشته باشد. سپس با دستان خود میله بارفیکس را 

گر به میله نمی رسید می توانید از یک صندلی کمک بگیرید. بگیرید. ا
نکته: برای اینکه در حین تمرین دستانتان عرق نکند، می توانید از 

دستکش های ورزشی بدون انگشت استفاده کنید.

  
4 - پاها را مستقیم و در کنار هم نگه دارید. پاهایتان را طوری بکشید 
که کامال صاف باشد و آن ها را طوری قرار دهید که کف کفش شما با کف 
زمین موازی باشد. قبل از بلند کردن پاها، بررسی کنید که بدن شما در 
یک خط مستقیم قرار داشته باشد. درحالی که پا را آویزان می کنید، به 

جلو و عقب حرکت نکنید.
 5 - هنگام بلند کردن پاها،  تعادل خود را حفظ کنید و زانوهای خود را 
صاف نگه دارید.  به آرامی پاهای خود را در مقابل خود بلند کنید. پاها را 
تا حد امکان مستقیم نگه دارید تا پاها به هم فشرده شوند.  برای رسیدن 
به این حرکت، بدن خود را نچرخانید. تمام حرکات باید از طریق دست ها 
و پاهای شما انجام شود. وقتی تازه کار را شروع می کنید، ممکن است 

نتوانید پاهای خود را زیاد بلند کنید، اما اشکالی ندارد.

  
6 -  بدون اینکه احساس ناراحتی کنید، پاهای خود را تا جایی که 
می توانید بلند کنید. پاهای خود را طوری باال ببرید که قسمت باالی 
ران شما از باسن کمی باالتر باشد. سپس 3 تا 5 ثانیه مکث کنید. زمانی 
که پاهای خود را بلند می کنید، به شانه های خود فشار وارد نکنید، زیرا 

ممکن است باعث ایجاد ناراحتی در گردن شما شود.

 
۷ - پاهای خود را به آرامی به حالت اولیه برگردانید. ماهیچه های 
اصلی و ران خود را در هنگام پایین آمدن پاها درگیر کنید. از یک حرکت 
آهسته و کنترل شده استفاده کنید تا با اطمینان به حالت اولیه  

بازگردید. رها کردن سریع پاها باعث می شود به کمر آسیب برسد.

 
گر نتوانستید  ۸ - این تمرین را در 3 ست و در هر ست 15 بار تکرار کنید. ا
در روزهای ابتدایی تمرین را به این میزان انجام دهید ،اشکالی ندارد. 
با توجه به اینکه از هرگونه فشار مخرب باید اجتناب ورزید، به صورت 
تدریجی بر روی حرکت متمرکز شوید. یک دقیقه بین ست ها استراحت 
گر نمی توانید پاهای خود را زیاد بلند کنید، سعی کنید هر روز آن ها  کنید. ا
گر فقط می توانید چند تکرار انجام دهید،  را 2.5 سانتی متر  افزایش دهید ا

هر هفته یک مرتبه تکرار در هر ست را اضافه کنید.

؛ قهرمان بیست وپنجمین جشنواره ورزشی گروه توکافوالد توکاسبز

تمرین ورزشی برای افزایش قد
ورزش

امور ورزش فوالد مبارکه در نظر دارد به منظور ارتقای   
سطح سالمت کارکنان و کاهش محدودیت های حرکتی 
ح پایش وضعیت  ناشی از ناهنجاری های اسکلتی، طر
جسمانی کارکنان، شامل کنترل وزن، رفع ناهنجاری های 
اسکلتی و اصالح رژیم غذایی را اجرا نماید. از عالقه مندان به 
حضور مستمر در این طرح دعوت به عمل می آید با شماره 
تماس 3214۸ داخلی 111 تماس حاصل کنند و اقدام به 

ثبت نام نمایند.



کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(: پیامبر ا
پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد، هیچ گرفتار و گنهکاری او را 
زیارت نکند، جز اینکه خداوند گرفتاری او را برطرف سازد و گناهانش 

را ببخشاید.
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عنوان مسابقهنام و نام خانوادگی پرسنلی ردیف

ریحانه رفیعی پور

علی محمد ملکیان

داود ابراهیمی

سید رحمت اله امینی

ملیکا سلطانی

محسن اسماعیلی

نبی اله هاشم خانی

مهدی شبانی

رضا رجبی

محسن صادقیان

عبدالکریم شاهچراغی

مهری پاالهنگ

اصغر مطلبی

باقر جعفری پور

فاطمه اصفهانی

فردین بهرامی

بهرام غنی

مصطفی قاسمی دیزیچه

رسول نیکبخت

قدرت اله مهرابی

ناصر خراسانی

جالل شاهزیدی

جواد ملت

حسن علی کیانی

خدامراد طاهری

حمید دهقانی

محمد بدیهی

مهدی ابراهیمی درچه

حشمت اله باقری

علی امینی

رضا شریفی

عطیه ابراهیمی

مسعود قربانی

مجید ایزدی

جابر ابوالقاسمی

محمدحسین قوامی

مسیح نصر اصفهانی

علی شریف پور

میالد افشون

ج سبزه کاری ایر

اسماعیل بهرامی

رضا نقدی

سعید قدیریان

غالمرضا اکبری

احترام نورمحمدی

مهدی قنبری

حسین حیدرلو

عبداله قیاسی

حسین عطایی

علی رحیمی وینیچه

محمدپارسا ضامنی

نهال عاشوری فرد

علی موالیی نسب

مهدی براتی

حمید معتمدی

حسن وکیلی

محمودرضا بخشیان

محسن محمدی ارانی

احمدرضا رحیمی

امیرعلی گرامی

علی بهرامی

سعید سلیمانی

علی حیدر زمان آبادی

مجید خرمی

رویا قاسمی

حسین صادقی

ساسان عبداله زاده

معصومه یزدانی

عسل سلمانی

امید ابوطالبی آدرگانی

اکبر باغبان 
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عنوان مسابقهنام و نام خانوادگی پرسنلی ردیف

نبی اله امینی

کریم هادی وینیچه

حمزه علی نوروزی

داورپناه

اسماعیل طغیانی

احمدرضا سلیمان نیا

مهدیه حکیمی فرد

مهدی اسماعیلی کرکوندی

مهال فدایی

علی محمدی

خیرات علی احسانی

متین نره

هانیه داتلی بیگی

نازنین ادیبی

سجاد بربریان

جواد جابری

محدثه سلطانی

محمدجواد قربانی

فاطمه کریمی

بنیامین محمدی

شعبان محمدی

مهدی عبدی

نیایش شجاعی

مرتضی پناهنده

حمید حاج خدابخشی

نرگس محمدی

محمدرضا شاهنوشی

بنیامین دبیر زاده

محمدرضا ابراهیمیان

مجید بهرامی

محمدطاها رحیمی

ج عبدالهی تور

مهناز مومنی

مسعود طباطبایی

هستی باقری

هانیه معتمدی

فاطمه باقری

حسین ایزدی

فاطمه توکلی

مهرداد جمشیدی

پرنیا رفیعی

سیداکبر سجادی

حسین خاشعی

بنت الهدی پشنگ پور

علیرضا عباسی

سعید حقیقی

ترنم فخری

ماهان حیدری زاده

احمد کارگران

شنیتا گله داری

مریم شاهمرادی

داریوش امینی والشانی

علی محمد باقرپور

منیژه صفایی

مریم رضایی

زهرا سپاهی فر

محسن صالحی

مسعود هاشمی

آیدا شکوهی

ساجده صفری

نوراله جعفری

مهدی گنجی

تینا بهرامی

احمد عبداله فریدنی

جواد اسدی مبارکه

علی ماهرو بختیاری

فاطمه برزه کار

آال پدیدارفر

مصطفی صالحی

فاطمه آیتی

محمدمهدی ربانی
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عنوان مسابقهنام و نام خانوادگی پرسنلی ردیف

محمدامین رضایی

حمید شهیدی راد

علی اکبر عاملی

امیرحسین اکبری

صادق رنجبر

حسن عزیزی

سیدمحمد موسوی

حسن جانی قربان

میثم مرادی

جواد بابایی

باران کاظمی

مهراب فرهمند

سجاد سلیمیان

نهال مالحسینی

آنیتا محمدی

زهرا سلیمانی

امیرعلی پاینده

محمد آقاجان

احمدرضا تقی پور

رونیا صفری

سیدمهرشاد آذرخش

علیرضا آقالر

داوود دانشمند

مهشاد آقامحمدی

سهراب ابوطالبی

زهرا شیری

محمدحسن ملکی

رضا انوری

مهسا رضایی

حدیثه داتلی بیگی

سیدامین موسوی

بنیتا عابدینی

مصطفی فانی

علی مدرک

علیرضا بهرامی

حسین صالحی

فاطمه سهرابی

آویسا فدایی

محمدجواد نصوحی

دینا ترابی

علی متقی

مهدی شهریاری

علیرضا ایزدی

مهدی جعفری

محمدطاها شیخی

رحمت اله خدادادی

کوهی که خنده رو بود

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

کوهی که خنده رو بود

کوهی که خنده رو بود

آذین بندی غدیر

آسنا و راز کنیسه

آسنا و راز کنیسه

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آسنا و راز کنیسه

کوهی که خنده رو بود

کوهی که خنده رو بود

آسنا و راز کنیسه

آذین بندی غدیر

آسنا و راز کنیسه

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

کوهی که خنده رو بود

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آسنا و راز کنیسه

آسنا و راز کنیسه

کوهی که خنده رو بود

کوهی که خنده رو بود

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آسنا و راز کنیسه

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آسنا و راز کنیسه

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آذین بندی غدیر

آسنا و راز کنیسه

کوهی که خنده رو بود

آسنا و راز کنیسه

کوهی که خنده رو بود

آذین بندی غدیر

کوهی که خنده رو بود

آسنا و راز کنیسه

آذین بندی غدیر

کوهی که خنده رو بود

آسنا و راز کنیسه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

70552

78631

79001

80028

80701

81309

81676

83945

84585

84713

85060

85751

86359

86692

87020

87339

87541

87657

88084

88107

88539

88686

88733

88880

88995

89543

89585

91613

93021

94792

95659

95722

95798

96134

96176

96485

97332

100454

101183

101230

101298

101727

102171

104026

104783

104987

عنوان مسابقهنام و نام خانوادگی پرسنلی ردیف

 اسامی برگزیدگان  مسابقات کتابخوانی» کوهی که خنده رو بود« و» آسنا و راز کنیسه« و » آذین بندی 
غدیر «)به قید قرعه( که درتیرماه 1401 برگزار شد ؛ به شرح زیر است؛از این عزیزان دعوت می شود جهت 
دریافت هدایای خود از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۹ به واحد امور فرهنگی واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند.

یدگان  مسابقات کتابخوانی  اسامی برگز


